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Bazar Local presents...



IPA Tripel

Tripel

Dorstlessende tripel  met een kruidige

afronk. Volmondig, stevig en fruitig van

smaak.Toetsen van koriander en

sinaasappelschil. 

TRIPEL KLOK

MOKKE TROPICAL IPA

Tropisch fruit met toetsen van pompelmoes

en een heerlijk hoppige afdronk. Er zijn 6 

 hopsoorten gebruikt voor deze tropical IPA.

Romig in de mond door de toevoeging van

lactose.

Door gul gebruik van de fijnste hoppen krijgt

dit bier een pittig en fruitig aroma. De naam

“klok” verwijst naar de legende van de

Klokkenlapper van Belsele.

L'AROGANTE BLOND

"Blond and hoppy!" L’Arogante is een

blond bier dat met lichte gerstemout

wordt gebrouwen. Drie hopsoorten

geven het bier zijn typische zachte

bitterheid en unieke fruitige aroma’s.

ZWARTE MADAM

Aardedonkere stout met gerstmout,

roggemout, haver en een drietal

biohoppen en toetsen van karamel, rozijn,

noten, honing, chocolade en koffie

6,8

Blond

7,2

8,5

Stout

9,3

HELLEGAT TRIPEL

8,5

Meer op www.bazarlocal.be

HEYMISSE

Een pittig, volmout bier op basis van 3

hopsoorten. Het gebruik van Braziliaanse

Guarana bonen, maakt dat het bier een

kleine dosis cafeïne bevat. 

Donker

9,0



Tripel

Tripel

Saison

Blond

TIME OUT BIER

HOPVLEGEL

Het is nogal een vlegel…  Een verfrissend en

wat lichter alcoholisch biertje. Het is stevig

gehopt wat het fris en fruitig maakt met

een zoetje en een bittertje op de

achtergrond.

NOBILEM BLOND

In het rijke smaakpallet kan u koriander,

citrusvruchten en banaan terugvinden. In

combinatie met een zachte bittere afdronk

zorgt dit voor een verrassend frisse

smaak!

KEREL SAISON

Voor de KEREL Saison zijn verschillende

hopsoorten en granen gebruikt, die deze

aantrekkelijke dorstlesser een fruitig en

droog karakter geven. Een aangenaam

mild zuurtje proef je ook terug in dit bier.

VLOTTER BIER

Dit pittig blondje is ontworpen in opdracht van  

sociale onderneming Vlotter. Gebrouwen met 

 biologisch gerstenmout en Belgische

cascadehop. Een deel van de opbrengst

gaan naar Kom op tegen kanker!

5,1

5,5

Blond

4,2

Meer op www.bazarlocal.be

RUPELIAAN

Een amberkleurige “Tripel Hop”,

gebrouwen met karamelmouten, die naast

de kleur zorgen voor een volmondige, ronde

smaak. De drie verschillende hopsoorten

brengen dan weer kruidigheid, maar ook

florale en fruitige accenten in balans.

8,5

8,5

ARTHUR

Donker bier met smaken van  karamel,

gebrande mout, koffie en aroma's van

kruiden. Past perfect bij het betere

vleesgerecht. Het bier dankt zijn naam aan

brouwerskleinzoon Arthur!

Donker

6,5



Blond

WAASLANDER

Dit blonde stadsbier op basis van tarwe is

in opdracht van toerisme Waasland

gebrouwen. Het heeft een kruidige

afdronk en smaakt licht bitter, zacht en

fruitig in de mond.

MOKKE BLOND

Koriander en gedroogde

sinaasappelschillen domineren het

smaakpallet. 

Twee klassieke hopvariëteiten geven een

kruidige en verfrissende bitterheid, met een

lichte toets van artisanale honing.

MYSTERY PINT

Mysterieus zaakje hier...

MISTERY GLAS

Grabbel goed in de doos! Er moet

ergens een glas van één van onze

brouwers verstopt zitten...

Blond

6,0

6,5

Meer op www.bazarlocal.be


