BIER VAN DE MAAND
januari
LEFFE

Leffe is een traditioneel Belgisch abdijbier en is vernoemd naar de in Dinant gelegen
abdij van Leffe. Elke Leffe heeft een uitgesproken karakter. Ontdek ze allemaal om
van elk moment iets speciaals te maken, aan tafel of met vrienden.
Fles 33 cl.
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leffe blond 0,0%

Verfijnd, maar vol karakter
geeft Leffe Blond 0.0% een
extra smaak aan eenvoudige
gerechten en valt het goed te
combineren met elke maaltijd.
Fruitig en kruidig, met een
vleugje vanille en kruidnagel.
Naast het sterke aroma van
mout onthult Leffe Blond
0.0% een zoete bitterheid
die perfect in harmonie is
met toetsen van vanille en
kruidnagel.
0,0% ABV | 8°C

leffe blond

Leffe Blond is een authentiek,
blond abdijbier met een
subtiele, bittere toets.
Het is verfijnd, maar vol
karakter. Leffe Blond is het
degustatiebier bij uitstek:
het geeft een unieke smaak
aan eenvoudige gerechten en
vergezelt uw maaltijd perfect.
Fruitig en kruidig, met een
vleugje vanille en kruidnagel.
Naast het sterke aroma van
mout onthult Leffe blond een
zoete bitterheid die perfect in
harmonie is met toetsen van
vanille en kruidnagel.
6,6% ABV | 8°C

Fles 33 cl.
NU SLECHTS:

80
,
1

excl. emballage

leffe dubbel

Leffe Bruin is een authentiek
abdijbier. Zowel zijn diepe,
donkerbruine kleur als
zijn volle, lichtzoete smaak
zijn toe te wijden aan
het gebruik van donker
gebrande mout, waardoor
elke slok uitzonderlijk wordt.
Geroosterde en fruitig.
Zacht en romig bier met
een discrete, bittere toets
en een licht gesuikerde en
gekarameliseerde smaak.
6,5 % ABV | 5-6°C

Leffe Tripel

Leffe Tripel is een
karaktervol, blond abdijbier
dat in de fles een tweede
gisting ondergaat. De smaak is
krachtig en verfijnd. Kruidig
en fruitig. Leffe Tripel onthult
een rijke en uitgebreide
smaak, evenals pittige
aroma’s met een subtiele mix
van koriander en sinaasappel.
8,5% ABV | 8°C		

nu bij 4 flessen in de mix een gratis glas!
Aanbieding geldig tot en met 31 januari of zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen voorbehouden.

