Brouwproces

ONZE
BIEREN

Dry
hopping

Geen 18, geen alcohol

Tapbieren

Pils

Estaminet 5.2%

Pilsener bier met een rijp karakter van fruit en granen.
Gebrouwen met zomergerst, speciale gisten en Saaz-hop.
Verfrissend en zacht van smaak met een lichte bittere finish.
Smaak: Verfrissend, rijp,
fruitig, zacht

Bitterheid

Award

World Beer Award - Europe’s Best Pilsner 2016

Witbier

La Trappe Witte Trappist 5.5%
Bitterheid

Smaak: Fris, moutig, prikkelend

Het enige trappistenwitbier van de wereld. Goed doordrinkbare, bruisende
en frisse dorstlesser. Zacht moutig met lichte zuren, kruidigheid en een
prikkelende afdronk.

Award Dutch Beer Challenge - Gold 2018
licht blond

La Trappe Blond 6.5%
Bitterheid

Smaak: Blond, moutig, zoet, bitter

Goudgeel trappistenbier met een witte schuimkraag en een rijke
smaakbeleving. Een toegankelijk, prikkelend bier met een licht zoete, zacht
bittere en moutige smaak.

Award European Beer Star - Gold 2018

Flesbieren

Alcoholvrij

Bavaria Radler Citroen 0.0%
Bitterheid

Smaak: Friszoet, citroen, bier, 0.0%

Een verfrissende mix van alcoholvrij bier en natuurlijke citruslimonade. Een zeer
doordrinkbare en bovenal verfrissende drank.

donker

La Trappe Dubbel 7.0%
Bitterheid

Smaak: Stevig, volmout, karamel

Klassiek donkerbruin trappistenbier met een ivoorkleurige schuimkraag. Een
vol moutige en karamelzoete smaak met een subtiele, zoete invloed van dadel,
honing en gedroogd fruit.

Award European Beer Star - Gold 2018
tripel

La Trappe Tripel 8.0%
Bitterheid

Smaak: Blond, zoet, fruitig, bitter

Klassiek trappistenbier met een krachtige en volle smaak. Een belegen
donkerblond bier met kandijzoete, fruitige tonen, licht moutig karakter en een
afdronk met verfijnde bitters.

Award European Beer Star - Gold 2018

Tot op de dag van vandaag brouwt brouwerij Palm zowel hooggistende
als laaggistende bieren en heeft zij een uitzonderlijke collectie van
kwalitatieve bieren met een rijk smakenpallet. De brouwmeesters werken
dag in dag uit aan een unieke smaakbeleving en authentieke bieren.
De geschiedenis van de brouwerij gaat terug tot 1525, met herberg de
Hoorn. Rond 1706 wordt er voor het eerst gebrouwen in de Hoorn. Begin
20e eeuw start Arthur van Roy met de industriële ontwikkeling van de
brouwerij en geeft hij zijn bier de naam ‘Spéciale Palm’ als teken van
overwinning van hooggegist bier op het laaggegist pilsbier. In 1974 wordt
de naam veranderd naar brouwerij Palm.

www.palm.be

