
MiRaMaR 

La Trappe Dubbel - 33 cl – 7,0 % alc      

La Trappe Dubbel is een klassiek donker trappisten bier met een vol moutige, 

karamel zoete smaak en een subtiele, zoete invloed van dadel, honing en 

gedroogd fruit – 7,0 vol % Alc.  

La Trappe Tripel – 33 cl – 8,0 % alc       

La Trappe Tripel is een klassiek trappisten bier met een krachtige en volle 

smaak. Daarnaast heeft het bier een kandijzoet en licht moutig karakter. 

La Trappe Quadrupel – 33 cl – 10,0 % alc           

La Trappe Quadrupel is het zwaarste bier van la trappe trappist en tevens de 

naam gever van deze bierstijl. Een volle, vermarmde en intense smaak.  

Moutig met zoete tonen van dadel en karamel. – 10,0 vol % alc. 

 

Westmalle Dubbel – 33 cl – 7,0 % alc            

Westmalle Tripel – 33 cl – 9,50 % alc           

 

 

Bieren zonder alcohol 

Palm - 25 cl - 0.0 % alc               

Alcoholvrij speciaalbier -  amber - verfrissend - rond en licht bitter  

Bière ambrée sans alcool - rafraîchissante - ronde et légèrement amère  

Non-alcoholic amber ale -  refreshing - aromatic - slightly bitter -  0,0 

% ABV 

   

Estaminet Refined Lager – 25 cl - 0.0 % alc                

Alcoholvrije pils - verfrissend -  vol van smaak -  fijne bitterheid  

Lager sans alcool - rafraîchissante - pleine de goût - fine amertume  

Non alcoholic Lager - refreshing - aromatic -  slightly bitter -  0,0 % 

ABV 

 

Toeslag grenadine               

 



MiRaMaR 

Borrelhapjes Koud 

Portie kaas  (Met mosterd) / Portion de fromage    

              

Portie salami (Met mosterd) / Portion de salami     

              

Portie gemend  (Kaas, salami + mosterd) /      

Fromage et salami          

 

 

Borrelhapjes Warm 

Lookbroodjes met kaas (6 Stuks) / Baguette à l’ail   

Mini loempia’s met zoet-zure saus (10 Stuks)     

 

Mini frikandellen / (10 Stuks + mosterd)        

Petit saucisse au curry        

 

Kippenboutjes / Verrous de poulet (10 Stuks) /    

Calamares / Calamars (10 Stuks)       

 

 

 

Hapjes MiRaMaR 

20 stuks warm gemengd + 4 sauzen      

Kippenboutjes, calamares, mini loempia’s, mini 

frikandellen 

Verrous de poulet, calamars, petit loempia, 

petit saucisse au curry 

Heeft u allergenen? Gelieve dit telkens erbij te vermelden. 


