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Bierbrouwen
Van graan tot bier
Het productieproces van bier is door de eeuwen heen geëvolueerd, zodat er vandaag vele manieren
zijn om vele biersoorten te brouwen. Toch is de essentie van het brouwproces nauwelijks veranderd.
Van een bepaalde graansoort (veelal gerst) worden de graanvruchten tot kiemen gebracht en
vervolgens gedroogd op een eest. Dit proces heet mouten. Het resultaat is een mout.
Deze mout wordt vervolgens geschroot, dat wil zeggen: geplet. Vervolgens wordt met water een soort
pap van de geplette mout gemaakt: beslag geheten. Deze wordt tot bepaalde temperaturen verhit om
enzymatische processen in gang te zetten, waarbij zetmeel uit de mout wordt omgezet in oplosbare
suikers. Het beslag wordt vervolgens geﬁltreerd en het heldere wort wordt vervolgens gekookt en er
wordt hop (of hopproducten) aan toegevoegd.
Het koken heeft meerdere functies zoals het steriel maken van het wort, het stoppen van het
enzymatische proces en het beschikbaar maken (isomeriseren) van hopzuren.
Het afgekoelde resultaat wordt vergist waarbij uit de moutsuikers alcohol en koolzuur ontstaat.
Gedurende en na de eerste vergisting krijgt het bier zijn typische smaak. Verschillen in grondstoffen
en het productieproces leiden tot smaakvariatie.
Deze laatste begint al bij het drogen van de gekiemde gerst. Het eenvoudig drogen zal geen grote
invloed op de smaak hebben, maar de mout kan ook worden gebrand, wat het uiteindelijke bier een
donkere kleur en een kofﬁeachtig aroma zal bezorgen (stout). Soms wordt de mout gerookt
(rookbier).

Gisting
Afhankelijk van de temperatuur waarbij het gistingsproces plaatsvindt, spreekt men van ondergisting
en bovengisting. Daarnaast is er ook nog de traditionele spontane gisting en de "gemengde gisting".
Ondergisting of lage gisting vindt plaats bij een temperatuur van 6 tot 8 of 12 graden. Het proces
verloopt rustig zodat de gist de kans krijgt naar de bodem van de gistingstank te zakken. De volledige
vergisting neemt enkele weken in beslag. Vroeger was het alleen in de winter of in koude delen van
Europa mogelijk ondergistend bier te maken, maar met de ontwikkeling van mechanische koeling in
de 19e en 20e eeuw werd het mogelijk permanent ondergistend bier te brouwen. Het voordeel van
ondergisting is dat de brouwer meer controle over het gistingsproces heeft. Tegenwoordig wordt
vrijwel overal ter wereld op grote schaal ondergistend bier gebrouwen, hoofdzakelijk pils of
soortgelijke en in mindere mate gehopte, blonde lagers. De bakermat van dit type bier is Tsjechië en
Duitsland, waar ook nog andere, meer traditionele soorten ondergistend bier worden gebrouwen.
Bovengisting of hoge gisting vindt plaats bij een temperatuur van 15 tot 20 graden. Dit proces verloopt
veel minder gecontroleerd: de vergisting duurt hoogstens enkele dagen en de gist blijft op het
brouwsel drijven. Vóór de ontwikkeling van de ondergisting was bovengisting het gebruikelijke proces.
Met name in België en in Engeland is het dit altijd gebleven, al worden tegenwoordig ook in deze
landen veel ondergistende pilseners of lagers gedronken.
Spontane gisting gebeurt niet met brouwersgist, maar met in de lucht aanwezige wilde gisten,
waaraan het afgekoelde wort een etmaal in open kuipen wordt blootgesteld, en met de microorganismen in de eiken tonnen waarin het bier vervolgens wordt gerijpt. Vroeger kwam deze manier
van gisten algemeen voor, maar tegenwoordig wordt deze alleen nog toegepast door de
lambiekbrouwerijen in en rond Brussel. Het is moeilijker bier te laten gisten met een spontane
vergisting, omdat men het proces niet in de hand heeft. De Duitse Gose uit Goslar was nog tot in de
19e eeuw een spontaan gistend bier, maar wordt thans met eigen gist gebrouwen.
Gemengde gisting zorgt voor de bieren die typisch zijn voor de streek van Zuid-West-Vlaanderen. De
bieren rijpen op eikenhouten vaten gedurende 2 jaar. Vervolgens versnijden de brouwers het bier met
ongeveer 70% jongbier. Dit zijn dan bieren van het type Rodenbach.
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Nijlen OnbegrensT

| De Koningshoeven, St. Bernardus,
| De Landtsheer, Huyghe, Lindemans

Prijslijst
Toog aan de ingang
€2,00
Frisdrank
€2,00
Kofﬁe / Thee
Toog in de zaal
Kaasschotel
Salamischotel
Gemengde schotel
Frieten met mayo
Frieten met ketchup
Curryworst

€7,00
€7,00
€7,00
€3,00
€3,00
€1,50

Kassa aan de ingang
Drankjeton
€1,80
Proefglas
€4,00
Bierboekje
€1,00
Startpakket
€10,00
= proefglas + bierboekje + 3 jetons

Proefglazen kunnen samen met het bonnetje
aan de toog ingeruild worden voor €2,-

Nijlen OnbegrensT (NOT)
Wij zijn de vzw NOT, kort voor Nijlen OnbegrensT.
Een paar jaar geleden stampten een paar gelijkgestemden dit project uit de grond,
met als doel de inwoners van Nijlen (Nijlen-Kessel-Bevel) te doen buiten komen en
samen te brengen rond activiteiten die je samen moet beleven. Culturele activiteiten,
maar ook andere momenten, waarbij sociale verbondenheid centraal staat.
Wij zijn gelukkig als de mensen van Nijlen opnieuw meer betrokken zijn met elkaar,
maar ook met hun directe buurtwerking.
Opbrengsten uit activiteiten zoals "De Nijlense Bierbeurs" gebruiken we om
activiteiten zoals de "Kinderspeeldag" te kunnen organiseren. Hierdoor bereiken we
een verscheidenheid aan leeftijden en interessesfeer wat mee één van de
basisdoelstellingen van NOT is.
Ons idee is om mensen op een “Bierbeurs” te confronteren met de diverse karakters
die schuil gaan achter biersoorten uit de verschillende hoeken van ons land.
Hoe de verscheidenheid aan smaken uit de verschillende streken samen met
uiteenlopende brouwtradities leiden tot één gemeenschappelijk doel : het brouwen
van een biertje waarvan we bij het degusteren het apart karakter van elke streek
kunnen ontdekken.
Al wandelend doorheen onze bierbeurs kom je deze diversiteit tegen en kan je de
smaakvariaties ontdekken en beleven. Naast het proeven van de biervariëteiten kan
je van de brouwer zelf de oorsprong en eigenheden van het bier vernemen waardoor
je het een nog betere plaats kan geven in ons Belgisch assortiment.
Geniet alvast van onze rijkdom aan smaken op de 11e editie van onze

"Nijlense Bierbeurs"
Blijf zeker op de hoogte via www.notvzw.be en facebook.com/nijlenonbegrenst !
(Voor de ongeduldige genieters: hou 26/27 januari 2019 zeker vrij ;-)

Sponsoring
Uit Sympathie

Luc
Herenthout

Het adres voor ,verkoop, service en alle onderhoud
van nieuw en gebruikte tuinmachines.
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Gouden Carolus Tripel
Vol bevallige tederheid, met een zuivere en keurige smaak, zal dit bier u bekoren: op ﬂes gerijpt,
uitsluitend van bleke mout bekomen, hoog gegist en 100 % natuurlijk. Met een volmondige smaak
die toch dorstlessend werkt, dankzij een evenwichtig hoppen. Dit aangename goudblonde bier
wordt gekozen door wie houdt van een zwaarder, ietwat kruidig en verfrissend bier. Winnaar van de
„Gold Award - categorie tripel“ (2002) en „Best Belgian style tripel“ (2010 en 2012).

Maneblusser
Brouwerij Het Anker besloot voor de Mechelaars een vlot drinkbaar stadsbier te brouwen, dat toch
voldoende pit in zich heeft om met volle teugen van te genieten. Er werd gekozen voor de
Maneblusser: een blond bier van 5,8% alc. vol. met een licht citrus aroma en een ﬁjne afdronk,
gebrouwen volgens de traditionele methode van hoge gisting.

Boscoli
Foodies en lekkerbekken onder ons weten wat een ‘coulis’ is en weten hoe dat smaakt. Deze
gastronomische term voor een sausje op basis van vers fruit, heeft ons aan het dromen gezet.
Aangemaakt met witbier als basis en verrijkt met natuurlijk vruchtensap is Boscoli een fruitig bier
voor de mooie dagen, de mooie terrassen, de mooie ogen.

www.hetanker.be
Guido Gezellelaan 49
2800 Mechelen

EBU EBC ABV

Dit “Groot Keizersbier” wordt nog steeds in de Mechelse brouwerij Het Anker gebrouwen. Donkere,
zeer evenwichtig gedoseerde karamel- en aromatische mouten zorgen, in combinatie met een
traditionele hoge gisting, voor een uniek bier dat de warmte van wijn en de frisheid van bier
verenigt. Na eerdere prestigieuze onderscheidingen te hebben behaald werd dit bier in 2012
uitgeroepen tot beste donker bier ter wereld (“World’s Best Dark Ale”).

EBU EBC ABV

Gouden Carolus Classic

8,5%
70
16

EBU EBC ABV

Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark werd verrijkt met een infusie van Gouden
Carolus Single Malt whisky. Dit resulteert in een uniek bier: krachtig en volmondig met subtiele
toetsen van vanille, eikenhout en chocolade. Een keizerlijk brouwsel om te koesteren.

11,7%
70
15

9,0%
9,5
22

EBU EBC ABV

Cuvée van de Keizer Whisky Infused

5,8%
7
20

EBU EBC ABV

HET ANKER

3,5%
15
11

DE WARME BAKKER
Bouwelsesteenweg 140
2560 Nijlen
Tel: 04/411.22.82

Openingsuren:
Ma: 6.30-18.00
Di: gesloten
Wo: 6.30-18.00
Do: 6.30-13.00
Vr: 6.30-13.00
Za: 7.00-14.00
Zo: 7.00-13.00
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Désir
Désir is een amberkleurige tripel met kruidig aroma en toetsen van citrusfruit.
Een karamelromige smaak door de mouten en een ﬁjne bitterheid door de hoppen zorgen ervoor
dat dit bier mooi in balans wordt gebracht.
Deze bitterheid keert terug in de afdronk om af te sluiten met een verrassend pittige toets.

EBU EBC ABV

MICHIELS

7,0%
-

Vinnie Michiels, geboren te Antwerpen, was op jonge leeftijd al
veel met bier bezig. De liefde ervoor heeft hij geërfd van zijn
grootouders en nonkel, die zelf brouwers waren. Vinnie begon
zo als hobbybrouwer te experimenteren in zijn keuken, ging
opleidingen volgen en heeft veel opzoekwerk gedaan om
zoveel mogelijk informatie te vergaren over wat bier is, wat er
allemaal in zit, hoe het brouwproces verloopt enzovoort.
In 2014 bracht Vinnie voor de eerste keer zijn bier, Désir, op de
markt. Het werd zeer goed onthaald en werd verkocht in
verschillende Antwerpse café's. Wegens tijdsgebrek is hij toen
gestopt, maar zijn liefde voor bier bleef altijd bestaan. Nu, vier
jaar later, lanceert hij Désir opnieuw, met een verbeterd recept.
Binnenkort zal hij ook een quadrupel lanceren. Wat dat bier
juist zal inhouden, is voorlopig nog geheim. Een aspect mag al
wel verklapt worden: het zal een personage zijn dat nauw aan
Désirs hart ligt.
Brouwerij Michiels wil streven naar gebalanceerde
speciaalbieren met de juiste toetsen en smaken in Belgische
stijl. Hij streeft naar kwaliteit, met ambacht en liefde voor het
product.

www.brouwerijmichiels.be
Heistraat 3
B-2240 Zandhoven

Copycenter
Videotheek
Betcenter

Vonckstraat 57/15
2270 Herenthout

Specialist in verenigingswerk

Te: 014/51.74.45

www.solabvba.be
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Donker bier, met een mooie, vette, licht bruine schuimkraag. Aroma’s van kofﬁe, mokka en licht
kruidig. Smaak is gebalanceerd tussen zoet, zuur, kofﬁe en karamel.
Een echt karakterbier met uitgesproken smaken.

Aprilvis 2017
Blonde tripel, fruitige bitterheid, iets kruidig, zacht-bittere afdronk.

Vissenberg Special - K0005
Donker amber, moutig, kruidig, gebalanceerde bitterheid.
De Nijlense versie van de Special Belge.

Vissenberg Special - K0006
Belgian Chocolate Stout
Zeer donkere kleur met een stevige, bruine schuimkraag. Aroma’s van donkere chocolade, mokka
en kofﬁe. De smaak is kruidig, gebrand met subtiele toetsen van pure chocolade.
Mout-bittere afdronk die lang nazindert.
Tijdens de gisting worden cacao-nibs toegevoegd

www.brouwerijvissenberg.be
Bouwelsesteenweg 72
B-2560 Nijlen

EBU EBC ABV

Schouwveger²

EBU EBC ABV

Een blond biertje. Frisse doordrinker met een fris-bittere afdronk.

6,5%
8
29

EBU EBC ABV

Semmeleir

9,0%
83
28

EBU EBC ABV

Een koperblond bier, licht gesluierd, met een grote, witte, rotsachtige schuimkraag die lang op het
bier blijft staan en achteraf mooi aan het glas kleeft. Het aroma is fris hoppig, fruitig met toetsen van
citrus en licht zoet van de mout. De smaak heeft eerst een licht zoete aanzet die overgaat in een
stevige fruitige bitterheid. De body is stevig en prikkelend van de koolzuur. De afdronk is lang en
zacht bitter. Kortom, een bier met een eigen karakter, geschikt voor elke gelegenheid.

7,5%
16
60

8,5%
13
29

EBU EBC ABV

Viswijf

7,0%
28
38

EBU EBC ABV

VISSENBERG

4,8%
73
27
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Ducassis BIO
Ducassis heeft een nieuw recept sinds 2017. Het is een bio en gluten-vrij bier.
In dit donkerrood tot paars fruitig biertje met een lichtroze schuim kraag vinden we een aroma met
toetsen van braam en bosbessen, een tikje gist en hop.
Tijdens het drinken ontdek je fruitige noties van cassis, bosbessen en rode vruchten.

Saison Voisin
Deze saison is licht-amber van kleur met een gelijkmatige schuimkraag. Het CO2-gehalte is iets
hoger dan normaal. Metalige bitterheid en licht fruitig in de neus. In de smaak vinden we weinig
zoete en/of kruidige smaken. Dit resulteert in een eenvoudige maar wel aangename Saison met
een hoppige bitterheid.

Des Legendes Harmonie
Zacht en sappig blond bier,100% natuurlijk.
Legends Harmonie is rond in de mond met aroma's van exotische vruchten.
Laat u door dit nieuwe gama betoveren en verzin je eigen legende !

Hercule
Dit biertje kwam in de huidige samenstelling voor het eerst eind 2012 op de markt. Een lichtjes
wazig bijna oranje-amberkleurig bier met gebroken witte schuimkraag. In het aroma vinden we
kruiden, karamelmout en een subtiele fruittoets terug. De smaak bevat een karamelmoutige touch,
is kruidig en een bittere hopperige toets. De afdronk is licht bittere met een beetje peperkoek en
appel. Niet alle kerst-en winterbieren moeten donker, straf en kruidig zijn.

EBU EBC ABV

Dit biertje kwam in de huidige samenstelling voor het eerst eind 2012 op de markt. Een lichtjes
wazig bijna oranje-amberkleurig bier met gebroken witte schuimkraag. In het aroma vinden we
kruiden, karamelmout en een subtiele fruittoets terug. De smaak bevat een karamelmoutige touch,
is kruidig en een bittere hopperige toets. De afdronk is licht bittere met een beetje peperkoek en
appel. Niet alle kerst-en winterbieren moeten donker, straf en kruidig zijn.

EBU EBC ABV

Goliath winter

EBU EBC ABV

Lichtjes wazig goudblond bier met witte schuimkraag. In de neus nemen we een fris aroma, moutig
en licht gistige prikkels waar. Verfrissend, de smaak is na de eerste slok aangenaam zacht ,met een
smaakvolle frisheid. Een mooie geringe bitterheid en beetje kruidig (minieme pepertoets)
De afdronk is fruitig,
Een aangename dorstlesser.

6,0%
7
17-19
7,0%
25
18

EBU EBC ABV

Goliath blond

3,0%
20
12

EBU EBC ABV

Een prachtig donkerblond biertje met dikke schuimkraag. In de neus gistig en fruitige noties.
Mals van smaak met een mooie bitterheid, fruitig en een tikkeltje kruidig.
Een biertje mooi in balans, één van de betere tripels van ons bierlandje.

9,0%
11
38

5,0%
26
38-45

EBU EBC ABV

Goliath tripel

6,0%
8
16

EBU EBC ABV

DES LÉGENDES

9,0%
90
36

Brouwerij
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Lichtjes wazig goudblond bier met witte schuimkraag. In de neus nemen we een fris aroma, moutig
en licht gistige prikkels waar. Verfrissend, de smaak is na de eerste slok aangenaam zacht ,met een
smaakvolle frisheid. Een mooie geringe bitterheid en beetje kruidig (minieme pepertoets)
De afdronk is fruitig,
Een aangename dorstlesser.

Quintine BIO
Een prachtig donkerblond biertje met dikke schuimkraag. In de neus gistig en fruitige noties.
Mals van smaak met een mooie bitterheid, fruitig en een tikkeltje kruidig.
Een biertje mooi in balans, één van de betere tripels van ons bierlandje.

Quintine Noël
Deze saison is licht-amber van kleur met een gelijkmatige schuimkraag. Het CO2-gehalte is iets
hoger dan normaal. Metalige bitterheid en licht fruitig in de neus. In de smaak vinden we weinig
zoete en/of kruidige smaken. Dit resulteert in een eenvoudige maar wel aangename Saison met
een hoppige bitterheid.

www.brasseriedeslegendes.be
Rue du Castel 19
B-7801 Irchonwelz

EBU EBC ABV

Quintine Amber

EBU EBC ABV

Donkerblond biertje met een witte schuimkraag waarin we een aangenaam gist en mout aroma
terug vinden. Heel diep verstopt kan je fruiterige toetsen in de neus waarnemen. De smaak is
moutig, ietjes zurig (citrus) met een bittere toets. De afdronk is fris en fruitig, droog en lekker bitter.
Quintine Blond is een vlot biertje dat gevaarlijk vlot drinkt. Je hebt niet het gevoel dat er 8% alcohol
aanwezig is.

8,0%
13
38
8,5%
31
34

EBU EBC ABV

Quintine Blond

5,9%
9
38

EBU EBC ABV

DES LÉGENDES

7,8%
35
38

www.autobedrijfbellens.be
Autobedrijf Bellens is een bedrijf welke thuis is in alle markten of het gebied van de auto. Bij ons staan
kwaliteit en service op de eerste plaats. Bent u op zoek naar een kwaliteits occasion , of uw auto moet
gerepareerd worden dan nodigen wij u graag uit .
Ook maken wij altijd duidelijke prijsafspraken zodat u later nooit voor verrasingen komt te staan.Hieronder
hebben wij een deel van onze specialisaties voor u op een rij gezet om u alvast kennis te laten maken
met ons bedrijf.
Occasion's
Voor de aankoop van een gebruikte auto bent u bij Autobedrijf Bellens aan het juiste adres. Wij
beschikken we over een gevarieerde collectie occasions van diverse merken en modellen. Geschikt voor
elke portemonnee.
Onderhoud
Bij Autobedrijf Bellens werken vakkundige en gemotiveerde autotechnici. Wij hebben van elk gangbaar
automerk de juiste technische kennis in huis. Door het multimerk karakter is elke auto en elke klus weer
helemaal anders. Dat geeft doorlopend nieuwe, technische uitdagingen. Geen lopende bandwerk dus. En
dat motiveert!
Verhuur
Ook bent u bij Autobedrijf Bellens aan het goede adres als het gaat om het huren van auto's. Bij ons zal
een offerte van alle gegevens voorzien zijn, zodat u achteraf nooit voor verassingen kan komen te staan.
Tankstation
Bij Autobedrijf Bellens kunt u ook terecht voor alle soorten brandstoffen. Met ons modern Pollet
tankstation en onze concurerende prijzen zijn wij ook hier in staat u op de juiste manier van dienst te zijn.
Komt u ook eens kijken in onze shop !.
Banden
De banden onder uw auto zijn in belangrijke mate bepalend voor uw veiligheid!!
Wanneer u veilig en comfortabel wilt rijden, zijn goede banden onvermijdelijk.
De band vormt immers het directe contact met het wegdek. Een band met de juiste bandenspanning en
voldoende proﬁel is bijvoorbeeld net zo belangrijk als goed werkende remmen.
Autobedrijf Bellens levert vele bekende merken banden.
Schadeherstel
Schade aan uw auto is een uiterst vervelende zaak en wij wensen u het ook niet toe. Toch kunt u ook met
schade geconfronteerd worden. Mocht u in een dergelijke situatie verzeild raken, dan kunt u altijd bij ons
terecht. Wij kunnen als erkend garagebedrijf het gehele traject van expertise, taxatie, herstel tot en met
de ﬁnanciele afwikkeling, voor u verzorgen!
Apk
De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een wettelijk verplichte keuring. Auto’s ouder dan drie jaar
moeten jaarlijks worden gekeurd. Deze keuring verhoogt de verkeersveiligheid en beschermt het milieu.
Maar het blijft een momentopname en het betekent dus niet dat uw auto ’t het hele jaar blijft doen.
Regelmatige controle en goed onderhoud van uw auto is dus belangrijk, ook al is hij APK gekeurd.

Autobedrijf Bellens BVBA
Bouwelsesteenweg 107
B-2560 Nijlen

Tel : +32(0)3 411.04.94
Fax : +32(0)3 411.29.03
GSM: +32(0)475 41.87.26

Email : info@autobedrijfbellens.be
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Braus donkerblond
Een bier uit het Hageland.
Bevat een Alc. Vol. van 6,5% en die een combinatie van zoet en bitter kent.
Zijn dansende pareling geeft een goed humeur, die de aroma’s boven brengen van zijn aangename
geur.

EBU EBC ABV

BRAUS

6,5%
10
32

Baus! zee Rob, met zeer veel blijdschap dat is het.
MMMMM (Baus kon niks zeggen want hij had nog bier in zijn mond en kon hierdoor niet praten)
SLIK AAAAH o jaaa das goe bier!
Dees ja dees is het.
Gij hebt alles toch goe opgeschreven da we da terug kunnen maken he. Neje pot vol graan da zijne
kik rats vergete. Ale jong de mende gij na toch ni… Hahahahaha na hemmek a goe liggen he.
Den toon was gezet kwamen er direct mee veu den dag en gingen swijlest naar bed. De volgende
dag ‘s morges laat, into the early afternoen e bekke na den half 1, kwamen ze terug samen in hun
hobby brouwers house en benoemde hun brouwsel met de naam BRAUS!
Hej Rob wa symbool zoude we pakke veu ons logo? Awel vroeger van joengs af aan, na wa we ok
ginge kwame we bijeen aan den dikken eik van Wolfsdonk.
Ja, das sjust kunde ni neffest zien. Of ge moet slecht zien! Ja en wette wa we nu bijeen komen oep
ons hobby brouwerijke sta ok nen eiken boom, da achtervolgt ons man van joengs afaan.
VERKOCHT !!!
De symbolen werden ontwikkeld de glazen werden geblazen en weldra zal Braus worden
geserveerd bij allerlei porties gemengd of salami met kazen.

Want zeg nu zelf in België een café zonder Braus is gelek as frit zonder saus.
Schol!!!!! En doe ze lekker vol.
(lees het ganse verhaal op de website!)

www.brouwerijbraus.be
Langdorpsesteenweg 11 2
B-3200 Aarschot

Frituur XAROTHI
Bouwelsesteenweg 34
2560 Nijlen
Gsm: 0495/41.47.04
xarothi@gmail.com
Ma-Di: gesloten
Wo-Do: 10u-21u30
Vr: 10u-22u
Za-Zo: 16u30-22u

Dagbladhandel THOT

Broechemsesteenweg 105A
2560 Nijlen
Tel.: 0472/26.50.24
Open: Di-Vr: 6u-19u / Za: 7u-18u / Zo-Ma: gesloten

Brouwerij
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Bon Secours Ambrée (8%) dankt zijn elegante, koperachtige tinten aan de subtiel gemengde bleke
en karamelmouten. Het wordt bekroond door een wit en romig schuim. De neus geniet van aroma's
van versgebakken koekjes. Dit bier is relatief droog met een delicate, aanhoudende bitterheid
waardoor het extreem verfrissend is.

Bon Secours Myrtille
Wanneer het wordt uitgegoten, krijgt dit bier een dieprode kleur in het glas dankzij de toevoeging
van gemacereerde wilde bosbessen. De kleur zorgt voor een mooi contrast met de indrukken van
harsen en citrus uit de hop en de fruitige accenten die door de bosbessen worden bijgedragen. Bon
Secours Myrtille (6,4%) is fruitig maar niet bijzonder zoet.

Stuut N°2 - Wheat 333 (www.stuut.beer)
Tijdelijk bier
Havermout en tarwe geven dit bier zijn troebele uitstraling die zo kenmerkend is voor witbier. Dit
bier heeft een neus van citrusvruchtenaroma’s dankzij de gist en gebruikte specerijen. In de mond
proeft u een ronde smaak en een meer uitgesproken lichte bittere toets dan de traditionele
witbieren.

Paix Dieu
Dit bier werd vroeger gebrouwen door de abdij van Paix Dieu, waar de maankalender een centrale
rol speelde. De brouwerij is toegewijd aan het behoud van de ziel van de abdij en daarom wordt dit
bier alleen gebrouwen als de maan vol is. Het resultaat is een romige drievoudige vol karakter; een
artisanaal bier, gebrouwen volgens de pure traditie van Belgische abdijbieren. Een symbool op het
etiket geeft de maan aan waaronder het bier is gebrouwen.

www.brasseriecaulier.com
Rue de Sondeville 134,
B-7600 Péruwelz

EBU EBC ABV

Bon Secours Ambrée

EBU EBC ABV

Bon Secours Brune (8%) werd ooit bekroond als het beste donkere bier ter wereld. Het heeft een
aantrekkelijke, donkerrode kleur bedekt met een kraag van donker schuim. Typisch voor dit bier zijn
de subtiele aroma's van mokka en citrus. U kunt het fruitige karakter al vanaf het begin proeven,
met de warme aanrakingen van geroosterde mout die zichzelf kort daarna aankondigen.

8,0%
60
19

EBU EBC ABV

Bon Secours Brune

8,0%
20
21

EBU EBC ABV

Dit is het vlaggenschipbier van de Caulierbrouwerij. Bon Secours Blonde (8%) krijgt een prachtige
goudblonde kleur bedekt met een romige schuimkraag. De neus detecteert verbazingwekkend
pittige aroma's. De smaak van dit volledig verzadigde bier is tegelijkertijd robuust maar verfrissend.

8,0%
8
23

6,4%
40
26

EBU EBC ABV

Bon Secours Blonde

6,4%
8,5
26

EBU EBC ABV

CAULIER

10,0%
11
24

HORECA CENTER

Alle benodigdheden voor
taverne, frituur, sandwitchbar, grootkeuken, ...
Industrieterrein KLEIN GENT
Grensstraat 4 2200 Herentals
Tel. 014 21.32.87—Fax 014 21.33.35
AFHAALCENTER
Atealaan 12a - 2200 Herentals
Tel . 014 21.23.45 - Fax 014 23.16.63

http://www.agoraculinair.be

Brouwerij
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Ne Scheve Toren
bijna zwart bier van hoge gisting met hergisting op de ﬂes. Het heeft een aroma van broodkorst,
zwarte kofﬁe en chocolade door het gebruik van gebrande mouten. In de achtergrond vertoont dit
bier een subtiel, zoetig karakter door de gebruikte (Engelse) hoppen en gist. Daarnaast heeft het
bier ook een mooi kruidig smaakpalet waarbij duidelijk toetsen van vanille en kaneel naar voor
komen. De nasmaak is volmondig met een licht gebrande kofﬁetoets en een warme, volle afdronk.

Kludde
Kludde wordt op een ambachtelijke wijze gebrouwen, enkel met de basis ingrediënten. Door de
hergisting op de ﬂes krijgt Kludde zijn speciﬁeke smaak. Het is gehopt met citrushoppen die zorgen
voor de frisheid van het bier. De biscuitsmaak wordt verkregen door de moutkeuze. Mooi helder,
ﬁjne pareling, ﬁjnmazig, stevig schuim. In de neus een zoete, moutige geur. Een stevige bitterheid
die blijft hangen. Zoete aanzet, balans OK, neigt naar bitter maar zeker niet té.

www.brouwerij-ganzenhof.be
Steenwinkelstraat 377
2627 Schelle

EBU EBC ABV

Hagelwitte schuimkraag , die mooi contrasteert met de lichtjes troebele oranje gele kleur.
Startaroma’s van sinaasappel, pompelmoes en zoete mout, in de mond gevolgd door impressies
van sinaasappelzeste, een kruidige gisttoets plus een beheerst bittere hoppigheid naar de afdronk
toe. Frisse onderbouw. Correcte balans tussen de fruitfactor en de bitterheid.

7,0%
40

EBU EBC ABV

Nen Trapper

10,0%
45

EBU EBC ABV

Ganzenhof

7,0%
45

Tapservice

STAND
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Brouwerij SLAAPMUTSKE

Gijsels Blondje
Blond bier van hoge gisting, verfrissend en dorstlessend. Zachte en malse
volmoutsmaak met ﬁjn aromatisch citrusachtig hoparoma.

Dry Hopped lager
Blonde pils van lage gisting. Oorspronkelijk bedoeld voor de Spaanse markt. Mooie
combinatie van lage gisting en dry-hopping.

Witty Nelson
Zeer speciaal witbier: smaak en geur van passievrucht word verkregen door gebruik te
maken van de Nieuw-Zeelandse Nelson-Sauvin hop. Licht zurige en verfrissende
fruitsmaak. De geur van het bier zal zelfs bij uw buurman te ruiken zijn. Want bier drink je
natuurlijk best met mate(n).

www.jessenhofke.be www.slaapmutske.be
Simpernelstraat 17
3511 Hasselt

Oefenpleinstraat 15
9090 Melle

EBU EBC ABV

Een warm en krachtig bier om de wintermaanden mee door te komen. Mooie donkere
smaken van gedroogd fruit, karamel en de zoetheid van alcohol. Nu al heerlijk, dit bier
ontwikkeld zich qua smaak met de jaren. De smaak komt volledig tot haar recht na een
jaar rijpen.

EBU EBC ABV

Jessenhofke WNTR (= RSRV)

10,0%
87
21

EBU EBC ABV

Onze tripel was onze eerste stap in brouwland en werd meteen verkozen tot beste
Limburgs amateurbrouwesl jn 2002. Dit bier heeft een harmonieuze smaak- en
geursensatie waarin zowel droog mondgevoel, bitterheid, kruidigheid als zoetigheid in
evenwicht zijn.
Bier met knoﬂook.

8,0%
18
26

6,4%
30

EBU EBC ABV

Jessenhofke TRPL

5,4%
35

EBU EBC ABV

ij

Br JESSENHOFKE

VITAP

5,4%
-

Tapservice
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Rookop is gebrouwen met 2 verschillende hopsoorten en heeft chocoladetoetsen in de
smaak. Rookop is de naam die de volksmond gaf aan het legendarische feestbier dat
brouwer Six tot het jaar 1963 brouwde in de brouwerij-mouterij St-Joris te Reningelst.
Op vraag van vzw De Kinderbrouwerij ontwikkelde De Plukker een nieuw bruin bier onder
dezelfde naam.

Tripel Plukker
Tripel Plukker is een blond bier van hoge gisting dat wordt gebrouwen met slechts 1
hopsoort (Pilgrim-hop). Moutige neus met toetsen van rijp exotisch fruit (banaan) en gist.
Bij de eerste slok een fris-zoete aanzet; volle smaken met mooi rijp fruit, mout en gist
opnieuw duidelijk aanwezig alsook de banaan, zachte afdronk met lichte bitterheid die
wat blijft hangen.

Seraﬁjn Grand-Cru
Deze nieuwe seraﬁjn werd gebrouwen ter gelegenheid van de opening van het nieuwe
Seraﬁjn-café. Het is een licht-amber-kleurig bier, een aangename verrassing, en een
echte aanrader! Deze Grand-cru heeft een rijkelijk gevulde body en een licht bittere
afdronk. Proef en geniet! Dit bier is exclusief te proeven en te koop in het Seraﬁjn-Café.

EBU EBC ABV

Rookop

EBU EBC ABV

De eerste versie van dit bier was te koop onder de naam "Keikop". Daar de naam reeds
bestond werd besloten de naam te veranderen.
Donkerblond bier van hoge gisting dat wordt gebrouwen met 3 verschillende hopsoorten.

6,1%
13
30
6,5%
52
20

EBU EBC ABV

Brij

ACHILLES

Brouwerij DE PLUKKER

Keikoppenbier

7,5%
15
19

EBU EBC ABV

VITAP

9,0%
-

Vitap tapservice
Promotie van bieren van lokale brouwerijen.
Deze bieren kunnen zelf gebrouwen zijn,
of kunnen onder licentie gebrouwen worden
in andere brouwerijen met grotere capaciteit.

Kleine negenbunders 5
B 3511 Kuringen - Hasselt

www.vitapbeer.be

www.plukker.be

www.serajn-bier.be

Elverdingseweg 16
8970 Poperinge

Keizershofdijk 2 bus 2
2222 Itegem

Liersebaan 7
2240 Zandhoven
Tel: 03 410 14 30
Fax: 02 228 11 54
Openingstijden
maandag 09:00-12:30 / 14:00-17:00
dinsdag
09:00-12:30 / 14:00-1700
woensdag 09:00-12:30 / 14:00-17:00
donderdag 09:00-12:30
.
vrijdag
09:00-12:30 / 14:00-19:00
zaterdag
10:00-12:00
.
Diensten
Self-ruimte
Automaat voor geldopvragingen
Automaat voor geldstortingen
Afschriftendrukker
Een afspraak met een medewerker is mogelijk
tot 19u op weekdagen en tot 12u op zaterdag

www.bnpparibasfortis.be

Brouwerij
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Kasteel rouge
Kasteel Rouge is een unieke mélange van Kasteel Donker en zoete kersenlikeur. Dit ‘fruitige’ bier is
een prima cocktail of aperitief op een zonnig terras. Een bier voor de liefhebbers van zoete kersen
met een overweldigend aroma. Het fruit overvleugelt de mout in het moederbier Kasteel Donker
waaraan evenwel toetsen van chocolade en peper herinneren. Verrassend licht verteerbaar voor
een vrij sterk bier.

Filou
De jongste in het rijtje bieren van Brouwerij Van Honsebrouck staat meer dan zijn mannetje. Dit
stevig blond Belgisch speciaalbier , gelanceerd in 2014, verrast door zijn schelms karakter, al klinkt
‘schelm’ of ‘schavuit’ wat oneerbiedig. Filou is een straffe blonde met karakter, een echte
doordrinker. Ondeugend maar zonder kwade bedoelingen. Filou wordt gebrouwen met Belgische
en Tsjechische aromahoppen en pilsmout en hergist op ﬂes.

www.vanhonsebrouck.be
Brouwerijstraat 1
B-8870 Emelgem

EBU EBC ABV

Slurfke betekent zoveel als ‘kleine slurf’ (little trunk).
Het is een stevig artisanaal donker degustatiebier van het type ‘dubbel’. Gebrande mouten zorgen
niet alleen voor de donkere kleur maar ook voor de aroma’s en smaak van karamel en kofﬁe.
De huisgist geeft fruitige aroma’s van banaan en vanille.

8,5%
-

EBU EBC ABV

Slurfke

8,0%
13
18

EBU EBC ABV

VAN HONSEBROUCK

8,5%
8
28

www.hens.net
........................................................................................................
Katerstraat 112 - 2560 Nijlen
03 411 09 09 - info@hens.net

OPENINGSUREN:
maandag van 13u tot 18.30u
dinsdag tot vrijdag van 9u tot 18.30u
zaterdag van 9u tot 17u
OPEN OP ZONDAG van 9u tot 12u

Opa’s Eethuisje
Elzestraat 7
2560 Kessel
Tel: 03/283.60.73

Brouwerij

STAND

Onze amberkleurige ongeﬁlterde, gebalanceerde zachte IPA vult de neus van met de fantastische
aroma's van een nieuwe variëteit citrus hop. Een IPA maar niet precies een klassieke IPA
aangezien we er een Belgische twist aan gaven... Biscuit mout zorgt voor een mooie body,
vlierbloesem voor balans. Uiteraard een verwijzing naar René Magritte (ceci n'est pas une pipe) en
onze eigen Belgische identiteit

All Good Things are 3 - Tripel
Een klassieke Belgische tripel met sterke citrus aromas, een peperachtige toets koriander en een
delicate nazinderende bitterheid...
3 soorten zeste (bittere en zoete sinaasappel & dayap limoen schil), drievoudige vergisting, drie
brouwers... Drie gasten die bier brouwen, zoals we al gezegd hadden dus : alle goede dingen
bestaan uit drie...

Hérétique Dark - Strong Dark Abbey
Een sterk gekruid donker en stevig bier - en wanneer we stevig zeggen bedoelen we stevig met
9.5% vol e, boordevol kruiden. Steranijs, kardemon, komijn, zeste en goeie tikkel Red Hot Chili
Pepers. Beslist een bier dat niet geschikt is voor watjes... Zijn naam is een verwijzing naar de
legendarische bieren die onze Meester Brouwer in het verleden heeft gecreëerd voor Unibroue
(Quebec). Dit bier is het waard om voor te branden...

Jazz’ Black Oatmeal Delight Stout
Een stout die werd ontwikkeld en tot perfectie verﬁjnd door Jasper Candaele, onze gist ﬂuisteraar
(Yeast Whisperer).
De toevoeging van havermout geeft dit bier een zacht, haast ﬂuwelen mond gevoel. Een hemelse
combinatie met zijn rijk en vol kofﬁe aroma en fruitige esters - waarlijk een uniek bier.
Black and delightfull...

www.brouwerijdefeniks.be
Mellestraat 138
B-8501 Heule (Kortrijk)

EBU EBC ABV

Ceci n’IPA - India Pale Ale

EBU EBC ABV

Een bruin bier met een mooie mout toets en een lichte bitterheid door de gebruikte donkere mout.
De naam van dit bier is een eerbetoon aan de legendarische jazz zangeres Billie Holiday en haar
nummer 'Miss Brown to You'. Doorheen haar leven werd ze geconfronteerd met allerlei zware
tegenslagen, toch bleef ze haar droom en haar passie volgen en werd ze een tijdloos icoon van de
jazz muziek.

6,9%
15

EBU EBC ABV

That’s Miss Brown to you - Brown Ale

7,6%
65

EBU EBC ABV

Selﬁsh (egoïstisch) omdat we dit biertje eigenlijk liever voor onszelf houden. Een vlot drinkende
Session Ale.
Een uitgelezen bier voor wat quality 'Me' time voor zowel papa als mama - na een lange werkdag.
Voetjes omhoog en een moment van rust met dit uitstekende en erg toegankelijke blondje.

6,7%
35

9,3%
24

EBU EBC ABV

Selﬁsh Session - Golden Ale

10

9,6%
18

EBU EBC ABV

DE FENIKS

10,0%
21

Donk 54
2500 Lier-België
Tel.: 0032 (0) 3 488 46 66
Fax.: 0032 (0) 3 488 43 79

Industrieterrein Noord
Blarenberglaan 4/302
2800 Mechelen– België
Tel.: 0032 (0) 15 55 29 45
Fax.: 0032 (0) 15 55 42 91

info@advocatenkantoor-mattijs.be
www.advocatenkantoor-mattijs.be
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Herkenrode Vesper
De naam verwijst naar het avondgebed voor de zon ondergaat. Deze volle tripel gebrouwen met
Whitbread Golding hop is met zijn 9% en toch zeer zachte afdronk een gevaarlijk bier voor wie hem
durft onderschatten.
Deze engelse hop geeft aan dit sterk abdijbier een zeer speciﬁek aroma.

Kriekenbier Wheat Beer
Een fruitbier op basis van witbier aangevuld met krieken sap, voornamelijk zoet met lichtzure toets
achteraf.

IPA King Mule
Met naam die verwijst naar een steenezel kan het niet anders dan een koppig bier zijn ; licht in
alcohol (5.7), toetsen van mandarijn en een echte “kick” van bitterheid achteraf. Als je niet van bitter
houd blijf je best ver weg van deze ezel of je zal de trap nog lang niet vergeten.

www.brouwerijcornelissen.be
Itterplein 19
B-3960 Opitter

EBU EBC ABV

Een naam die verwijst naar de nacht omdat dit het donkere bier van de Herkenrode familie is. Een
zacht bruin bier met een aangename bitterheid gebrouwen met 100% Munich mout.
Het behaalde twee gouden medailles op de Monde Selection, werd in 2016 bekroond met een
gouden medaille op de World Beer Awards ontving in 2017 een bronzen medaille op de AIBA
Australian International Beer Awards.

EBU EBC ABV

Herkenrode Noctis

7,0%
45
30

EBU EBC ABV

Blond bier, gebrouwen met mouten van tweerijige zomergerst en gehopt met 100% Saaz-Saaz hop.
Het verﬁjnde abdijbier hergist op ﬂes en is zowel op ﬂes als op vat te verkrijgen.
Leuk weetje: met de naam Cister verwijzen we naar de Cisterciënzer kloosterorde, waar de Abdij
van Herkenrode in 1217 als eerste vrouwenabdij van de Nederlanden zich bij aansloot.

6,5%
10
30

9,0%
14
30

EBU EBC ABV

Herkenrode Cister

4,0%
16
20

EBU EBC ABV
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CORNELISSEN

5,7%
14
80

Hoorcentrum
Vercammen
Woeringenstraat 23A - 2560 Nijlen
03/297.01.18 - 0497/63.23.24
info@hoorcentrum-nijlen.be
w w w. h o o r c e n t r u m - n i j l e n . b e

Hoorapparaten - gehoorbescherming
Maandag
09:00 - 12:30
13:30 - 17:00
Dinsdag
09:00 - 12:30
13:30 - 17:00
Woensdag
09:00 - 12:00
Donderdag
09:00 - 12:30
13:30 - 18:30
Vrijdag
09:00 - 12:30
13:30 - 17:00
Zaterdag
09:00 - 12:30
Buiten de uren op afspraak
Tijdens schoolvakanties gesloten op zaterdag

Bier-terminologie
onder het motto: „Drinken en Wijzer worden“

EBC

Dit is de eenheid die de kleur van mout en bier beschrijft. (EBC staat
voor „European Brewery Convention“ en komt overeen met de kleur
van het aantal milliliter jodium opgelost in 100 milliliter water)
EBC waarde
6-9
9-12
12-20
20-30
30-45
45-75
75-120
>120

EBU
IBU
IBE

Kleur beschrijving (zie ook achteraan)
Bleek / Lichtblond
Blond / Geel
Goudgeel
Amber
Koper
Donker koper / Bruin
Zeer donkerbruin, doorschijnend
Zwart, niet doorschijnend

De „European Bitterness Unit“ (gelijkaardig aan de „International
Bitterness Unit“ of de „Internationale Bitter Eenheden“) geeft de
bitterheid van het bier weer. 1 EBU komt overeen met 1 milligram isoalfazuur per liter bier. De EBU en IBU waarde kan licht schillen omdat
de concentratie iso-alfazuur anders bepaald wordt.
Zwak bittere bieren hebben een EBU tussen 5 en 15.
Sterk bittere bieren hebben een EBU boven 40
De biersoort heeft ook invloed op de bitterheid. Een pils met een EBU
van 25 wordt als erg bitter ervaren terwijl dit voor een tripel nog als
vrij zacht beschouwd wordt.
Weetje: „Hoo Lawd“ van brouwerij Dogfish Head Brewery is werelds bitterste bier met 658 IBU.

EBU waarde
5-20
20-30
30-40
>40

Bitterheid beschrijving
Weinig bitter
Bitterig
Bitter
Zeer bitter

„Alcohol By Volume“ waarde geeft het alcoholpercentage per
ABV De
volume weer. (bier met 5% ABV bevat 5cl alcohol per liter). Zonder
ABW vermelding mag je ABV als eenheid aannemen.
In zeldzame gevallen wordt „Alcohol By Weight“ weergegeven.
Omrekenen kan eenvoudig: ABV = ABW x 0,8

Drankenhandel

Slaets Wim
Beekstraat 63 en Liersebaan 98
2500 Koningshooikt
Tel : 03 482 20 24
GSM : 0498 44 59 17
dranken.wim.slaets@skynet.be

Boshoek 45b
2560 Nijlen
Tel: 0495/52.62.55
peter.daems10@telenet.be
www.peterdaemsdakwerken.be

Brouwerij
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Zundert Trappist
Een kastanjekleurig bovengistend bier met nagisting op ﬂes. Zundert Trappist is een bier dat je de
tijd moet geven om daadwerkelijk te doorgronden. Ons trappistenbier heeft een veelbelovende geur
met een zweem van kruiden en specerijen. De aanzet is bloemig en iets zoet. Geef het bier wat tijd
en het karakter evolueert van licht karamel naar een mooie en droge hopbitterheid. In de lange
afdronk vloeien de bitters samen met een aangename kruidigheid op de achtergrond.

EBU EBC ABV

12

ZUNDERT

8,0%
34

HET BROUWPROCES
Achter een matglazen buitenmuur staat een moderne brouwerij waarin twee monniken
werken samen met een externe brouwmeester.
De brouwerij is klassiek opgezet met brouwketel, klaringskuip en kookketel.
In de brouwketel maken we een beslag van water en geplette mout dat we opwarmen.
Hierdoor zetten enzymen uit de mout, zetmeel om in suiker.
Dit beslag ﬁlteren we in de klaringskuip of wortﬁlter. De vliesjes van het gemoute graan
dienen mee als natuurlijke zeef wanneer het wort langzaam door de ﬁlter loopt.
Het wort – heldere, suikerhoudende vloeistof die zo ontstaat – wordt vervolgens
anderhalf uur gekookt in de kookketel. Gedurende het kookproces voegen we hop toe.
Op het laatste moment volgt ons eigen kruidenmengsel.
De bitterzoete vloeistof koelen we snel af en vloeit dan naar 1 van de 6 cilinderconische tanks. In deze tank wordt bovengist toegevoegd. Tijdens de vergisting
ontstaan koolzuur, dat voor de belletjes zorgt, en alcohol. De vergisting duurt ongeveer
een week. Daarna wordt de gist verwijderd en moet het bier nog minimaal drie weken
rijpen of lageren voordat we het kunnen laten bottelen. Bij de botteling wordt nog wat
extra gist en suiker toegevoegd zodat het bier opnieuw een gisting ondergaat, deze
keer in de ﬂes.

www.abdijmariatoevlucht.nl
Rucphenseweg 38
4882 KC Klein Zundert Nederland

Adres:
Broechemsesteenweg 42
2560 Nijlen
Tel : 03 411 02 32
Email: info@wanneshof.be
www.wanneshof.be

Ma & Di Gesloten
Wo 11u30 -22u00 (keuken tot 20u00)
Do 11u30 -22u00 (keuken tot 20u00)
Vr 11u30 -22u00 (keuken tot 21u00)
Za 14u00 -23u00 (keuken van 17u00 tot 21u00)
Zo 10u00 -22u00 (keuken van 11u30 tot 20u00)
Op feestdagen kunnen onze openingsuren
afwijken van het normale

Danny Bernaerts
Woeringenstraat 16a
2560 Nijlen
tel: 03/481.86.96
gsm: 0498/123.466

Openingsuren:
Ma-Di-Do-Vr:
9u-12u / 13u30-18u
Wo: 9u-12u
Za: 9u-15u
Zo: gesloten

Brouwerij
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De Val-Dieu Cuvée 800, gelanceerd ter gelegenheid van 800 jaar van de Abdij, is licht gekleurd.
Zijn smaak is hoping gevolg van het proces van dry hopping. We kunnen vleugjes citrusvruchten
proeven. Bier met nagisting op ﬂes.

Val Dieu Triple
De Val-Dieu Triple is het resultaat van een lange gisting, nauwgezet gevolgd door de
brouwmeester. De diepe nog zachte bitterheid verstoort de ontdekking van zijn componenten niet.
De smaak van de hop is nadrukkelijk aanwezig, het is natuurlijk gearomatiseerd en gaat gepaard
met een alcoholische afdronk. Het kan worden geassocieerd met verﬁjnde gerechten en behoort tot
de grote bieren. Bier met nagisting op ﬂes.

Val Dieu Blonde
De Val-Dieu Blond is een fris en licht bier, met een matig alcoholgehalte. Het is perfect als aperitief
of als digestief en het kan ook gepaard gaan met een goede maaltijd. Het droogt de mond niet uit
en ontwikkelt geleidelijk een aangenaam en bitter karakter. Gekoeld is het uiterst aangenaam om te
drinken. Het behoudt een licht wit schuim tijdens de degustatie. Bier met nagisting op ﬂes.

www.val-dieu.com
Val-Dieu 225
B-4880 Aubel

EBU EBC ABV

Val Dieu Cuvee 800

EBU EBC ABV

Donker gekleurd, met een karamelkleurig en smeuïg schuim. Val-Dieu Grand Cru is een rijk, vol en
sterk bier met een lange en heerlijk lange nasmaak. We proeven complexe en verassend milde
smaken gezien het hoge alcoholgehalte. Het wordt met sterk geroosterde mout gebrouwen
waardoor het een milde bitterheid krijgt. Samen met een ﬁjne kofﬁesmaak zorgt dit er voor dat het
kan geassocieerd worden met verﬁjnde gerechten.

10,5%
5,5%
-

EBU EBC ABV

Val Dieu Grand Cru

9,0%
11
20

EBU EBC ABV

13

VAL-DIEU

6,0%
-

Maatschap. zetel
De Wip 5
2560 Nijlen
Magazijn
Legebaan 143
2560 Nijlen

Siertuinen
Wouter De
Backer bvba

Tel: 03/481.65.21
Fax: 03/464.25.73
Gsm: 0479/97.83.35
swdb@telenet.be

www.siertuinen-debacker.be

Brouwerij

Een krachtige bierstructuur en een mooie sterkte. Fijne, zachte belletjes. De smaak is elegant, rond
en fruitig (peer, sinaasappel, blonde tabak, melkchocolade). In de afdronk komt het pittige en bittere
sterker tot uiting, in evenwicht met de frisheid.

Gauloise Amber
Dit wat rodere bier heeft een hogere dichtheid dan het blonde bier, met een meer wulpse kant. De
neus wordt gekenmerkt door hazelnoot, karamel, sinaasappel en fruitige hop. De lichtjes bittere
smaak, met een subtiel accent van zoethout, doet het plezier langer duren. De afdronk is rond en
soepel, zonder zoetheid.

Gauloise Bruin
De kleur is heel dicht, tussen gebrande kofﬁe en karamel; het beige schuim doet aan zoethout
denken. De neus zoekt zijn weg tussen kofﬁe, chocolade en zoethout, aarzelend tussen geroosterd
en verbrand. De smaak is rijk, rond, een beetje prikkelend met wat bitterheid in de afdronk, om de
lengte beter te doen uitkomen.

Gauloise TRIPEL 10
Een goudblond bier met een sterke, fruitige smaak. Al het vakmanschap van onze meesterbrouwer. Rosblond van kleur, lichtjes troebel. De neus aarzelt tussen ﬂorale hop en citrusschil. De
smaak is elegant, met een goede aanwezige hop die de algemene smaak niet overweldigt. Een
lichtjes bittere afdronk zorgt voor het evenwicht. Een prachtig bier, krachtig en verﬁjnd tegelijk, een
sterke hand in een ﬂuwelen handschoen.

Gauloise X-Mas
Aanblik: Bruin en donker, royaal en met een ﬁjn wit schuim.
Neus: Rijk, met vleugjes koriander en zoethout.
Smaak: Ronde en zwaar, aangename aroma's van speciale moutsoorten.
Opmerking: drink dit typische eindejaarsbier op 8° tot 12°. Dit is een topbier om wijselijk met
vrienden en familie te degusteren.

EBU EBC ABV

Gauloise Blond

EBU EBC ABV

Gauloise Fruits Rouges is een echte Tripel, met de juiste mix van bitter en fris. Een boeket van rode
en zwarte vruchten, vooral in de neus. Het omvat de heerlijk rijpe Altesse-pruim, framboos, zwarte
bes en zelfs kersen: heel complex. Dit blijft een Tripel, en dus verbergt zijn zoetere schijn een
krachtig bier. Het komt op keldertemperatuur het mooist tot zijn recht.

8,2%
20

EBU EBC ABV

Gauloise Rode Vruchten editie 2018

6,3%
8
17

EBU EBC ABV

Deugniet wordt met natuurlijke ingrediënten gebrouwen en rijpt langzaam in de kelders van de
brouwerij. Deze mooie Tripel is zowel fruitig (peer, citrus, mandarijntjes) als lichtjes ﬂoraal (limoen,
acacia). Hij is zoet en rijk, zonder te veel alcohol. Het toont een geslaagd evenwicht met een
elegante bitterheid. Een gezellig, mooi gebalanceerd bier.

7,5%
9
20

5,5%
26
20

EBU EBC ABV

Deugniet tripel

8,1%
60
21

EBU EBC ABV

14

9,7%
12
21

EBU EBC ABV

DU BOCQ

STAND

8,1%
72
22

Brouwerij

De appelversie van Blanche de Namur. Heel zacht, met een basis van vers appelsap. Heel mooi en
nog verfrissender in een cocktail of granita.

Saison 1858
Een ongeﬁlterd blond bier met een tarwesmaakje en een ﬂinke bitterheid. Op de oude manier
gebrouwen en erg verfrissend. Het enige seizoenbier dat in de streek van Namen wordt gemaakt!
Het schuim en de belletjes zijn delicaat e ﬁjn. Evenwicht is het sleutelwoord voor dit bier. Het speelt
met aroma's van bloemen, limoen, een beetje brem, voor een delicate maar toch ook robuuste
smaak. Dit buitengewoon verfrissende bier voert ons terug in de tijd.

Triple Moine
Deze Tripel is een echt hoogstandje, krachtig en rijk tegelijk, zonder ooit in overdrijving te vervallen.
Het is erg complex maar nooit te zwaar. De kleur is helder en goudgeel. De neus heeft accenten
van honing en gekonﬁjte abrikoos. De smaak is complex, zijdezacht, intens, lang en fruitig, met
vleugjes amandel en gedroogd wit fruit. Het alcoholgehalte is nooit overweldigend en de lichtjes
bittere afdronk doet het plezier eindeloos lang duren...

Redbocq
Uiterst licht en uiterst zacht, gekenmerkt door rood fruit. Een bier voor als de zon schijnt, om ijskoud
te drinken bij een gepeperd aardbeienslaatje… Aanblik: Felrood bier, natuurlijk roze en ﬁjn parelend
schuim. Neus: Het tarwe in dit bier mengt zich met de fruitige natuurlijke smaken van vier rode
vruchten: kers, aardbei, pruim en zwarte bes. Smaak: Een combinatie van vier vruchten voor een
van de beste witbieren op de markt, met een zuurzoete basis.

Corsendonk Agnus Tripel
Een lichtgeel, prachtig blond tripeltje met een mooie witte schuimkraag. In de aroma’s tref je
toetsen van bloemen en citrusfruit. De smaak is licht hoppig met een soepel subtiel zuurtje. De
kracht zit ‘m in zijn nasmaak, die zeer robuust en stevig is.

EBU EBC ABV

Blanche de Namur Appel

EBU EBC ABV

Dit Blanche de Namur met framboos. De framboos maskeert het bittere van de gist zonder het
volledig te doen verdwijnen, zodat het de smaak onderbouwt en een te sterke fruitigheid voorkomt.
De neus is zeer aromatisch, framboos is alomtegenwoordig zonder het geheel te overweldigen. Het
is een fris, vrolijk bier, een voorproefje van het voorjaar.

3,4%
6

EBU EBC ABV

Blanche de Namur ROSEE

3,1%
7

EBU EBC ABV

Blanche de Namur is een troebel, elegant en mild tarwebier van de hoogste kwaliteit. Al bij de
eerste slok proeft u de rondheid en delicaatheid van dit uitzonderlijke bier. Onderscheiding als beste
witbier ter wereld, in 2009, 2013 en 2014. Floraal en fruitig tegelijk, met subtiele accenten van
koriander en sinaasappelschil. De neus is fris en delicaat. Serveer het koel, niet koud, zodat u
tijdens heel de degustatie zijn aroma's en elegante bitterheid kunt proeven.

4,5%
45
10

6,4%
6
28

EBU EBC ABV

Blanche de Namur

7,3%
9
20

EBU EBC ABV
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3,1%
7

EBU EBC ABV

DU BOCQ

STAND

7,5%
9
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Brouwerij

STAND

Corsendonk Gold Tripel 10
Deze tripel van maar liefst 10% heeft een goudoranje kleur met een zeer mooie, witte schuimkraag.
De geur is fruitig, bijzonder rijk en een tikkeltje droog. Gebrouwen met de beste gisten en
hopsoorten, smaakt deze tripel zeer zacht, zoet en hoppig. Een subtiele fruitige toets is
waarneembaar. De afdronk is rond en redelijk hoppig. Dit bier is geschikt voor bij vlees, vis,
schaaldieren en ovenschotels.

Corsendonk Grand Hops editie 2017
Corsendonk Grand Hops is een goudblond bier met een verﬁjnde bittere afdronk die afkomstig is
van een exclusieve hopsoort dat werd toegevoegd, nl de Mistral D’Alsace uit de Elzas streek.
Verder heeft het bier een licht zoete toon en is het aroma van stro te herkennen.
Ruik, proef en geniet van deze intense smaken die lang in de mond blijven hangen.

www.bocq.be
Rue de la Brasserie, 4
B-5530 Purnode

EBU EBC ABV

Een mooi kruidig donkerbruin bier met een romige schuimkraag. In de aroma’s zitten toetsen van
karamel, noten en gedroogde vruchten. De smaak is zoet en rozijnachtig. Dit bier pas goed bij rood
vlees en wild.
Hergist en gerijpt op ﬂes tot een levendig parelend bier met rijkelijk schuim

6,5%
65
22

EBU EBC ABV

Corsendonk Pater

10,0%
10
20

EBU EBC ABV

14

DU BOCQ

6,9%
9
30

Winkel Nijlen

Horecacentrale Grobbendonk

Bvba Boons & Co

Bvba Boons-Verbist

Bouwelsesteenweg 82
2560 Nijlen

Herentalsesteenweg 79
2280 Grobbendonk

Tel. 03/481.81.93
Fax. 03/411 05 01
Email: info@sasdranken.be

Tel. 014/50.02.40
Fax. 014/51.93.17
Email: info@sasdranken.be

Openingsuren

Openingsuren

Maandag, woensdag en donderdag:
9u tot 18u
Vrijdag: 9u tot 19u
Zaterdag: 9u tot 17.30u
Dinsdag, zon- en feestdagen gesloten

Maandag tot donderdag: 8u tot 17u
Vrijdag: 8u tot 16u
Zaterdag, zon- en feestdagen gesloten

www.sasdranken.be

Brouwerij

STAND

Als een echte verkenner tast het bier het verhemelte af en vraagt een vrij strategische en
weloverwogen, maar zeker niet listige benadering. Het bier laat zich vlot ontdekken in verschillende
fasen: nu eens rechtuit met mout en tarwe om een iets ruwere bodem in de achterlinie te
beschermen, gewapend met een stagnerende bitterheid, weliswaar zonder zich op te dringen. Na
de verovering wacht u een zeer aantrekkelijke maar sluwe smaak.

Bourgogne des Flandres
Bourgogne des Flandres is de echte smaak van Brugge. Het is de gemengde gisting die dit bier zo
verrassend maakt. Dankzij de doordachte blend van bruin bier van hoge gisting met de beste
spontaan gegiste lambiek en de maandenlange rijping in de eiken vaten, krijgt dit roodbruine bier
een volle romige smaak.

www.anthonymartin.be
Rue du Cerf 191
B-1332 Genval

EBU EBC ABV

Waterloo Récolte

6,0%
34

EBU EBC ABV

15

JOHN MARTIN

5,0%
-

Mollenstraat 52
2520 Broechem
Tel: 0486/06.49.36
info@cv-vermeylen.be
www.cv-vermeylen.be

september t/m juni
ma-di vanaf 10u30
woe-do gesloten
vrij vanaf 16u
za vanaf 10u
zo vanaf 9u

juli-augustus
Specialiteit

Vers bizonvlees

ma-di-woe-do vanaf 10u
vrij vanaf 16u
za vanaf 10u
zo vanaf 9u

Laurys Gewatstraat 79
2560 Nijlen

Tel.: 03/481.94.97
Gsm: 0475/75.31.44

Biervereniging ~ Brouwerij

STAND

Licht fruitig aroma (citrus), moutgeur en frisse hopgeur. Zoetig van smaak, met een ﬁjne hopsmaak,
zacht (zeste) fruitig, met een vrij droge nasmaak (zacht zoet- fruitig).

Kameleon Tripel (bio, Den Hopperd)
Vrij neutraal aroma, met een lichte botergeur en zeer ﬁjne mouttoets. Eerst licht zoet en fruitig van
smaak, dan vrij bitter, met een droge nasmaak en kleine fruitige ‘after-touch’.

Kameleon Saison (bio, Den Hopperd)
Tegelijk fris en (citrus, exotisch) fruitig van geur, met een erg speciale touch die aan een nat
grasveld doet denken. Fris en zeer weinig “zurig” van smaak, met een zekere bitterheid ook op de
achtergrond en met een zeer speciaal karakter dat best uniek is. De nasmaak is droog en
fris/fruitig.

Cannabier (bio, Den Hopperd)
In dit bier zijn hennepbloesems verwerkt, uiteraard zonder het hallucinerende middel THC. De
smaak is daardoor apart verfrissend. De brouwerij kreeg van de FOD Volksgezondheid ofﬁcieel
toelating het Cannabier op de markt te brengen. Als u hoopt of vreest dat dit bier buiten een portie
alcohol nog een ander psycholoog-actieve stof bevat moeten we u ontgoochelen of geruststellen:
een THC-controle (tetrahydrocannabinol) werd uitgevoerd die garandeert dat het bier drugsvrij is...

www.denbierberg.be www.denhopperd.be
Kasteeldreef 15
2220 Heist-op-den-Berg

Netestraat 67
2235 Westmeerbeek

EBU EBC ABV

Kameleon Blond (bio, Den Hopperd)

EBU EBC ABV

Licht fruitig aroma, met vooral een sterk aanwezige moutgeur. Bitter van smaak, met een ﬁjne
mouttoets, zacht (zeste) fruitig, ietwat gist en met een vrij droge nasmaak die lang (zacht bitterfruitig) blijft hangen.

6,5%
20
30

EBU EBC ABV

Kameleon Amber (bio, Den Hopperd)

6,5%
8
23

EBU EBC ABV

Ruime beige schuim op een donker bier met een fruitige neus. De smaak is een ideaal huwelijk van
zachtheid van caramout, bitter van gebrande mout en hop. Lange nasmaak, waarin alle
componenten blijven meespelen.

8,2%
55
26

8,5%
12
38

EBU EBC ABV

Bjeizelereke Bruin (Den Bierberg)

16

7,0%
7
48

EBU EBC ABV

Den Bierberg~Den Hopperd

7,0%
10
30

Zakenkantoor Verelst

Bouwelsesteenweg 166 - 2560 Nijlen
http://www.zakenkantoorverelst.be

ELEKTRICITEITSWERKEN
DOMOTICA-DATABEKABELING-VERLICHTING-INDUSTRIE-KMO

info@imaginate-electrics.be
www.imaginate-electrics.be

Paddekotseheide 9
2560 Nijlen
Tel: 0475/86.08.62

Brouwerij

STAND

St. Bernardus Abt 12 Magnum (2016 en 2017)
In 2012 werd er een nieuwe jaarlijkse traditie in gang gezet door de St.Bernardus Abt 12 in een
unieke editie op de markt brengen. Hiervoor werd er een speciale Magnumﬂes ontworpen, en wordt
er ieder jaar een nieuw artwork ontwikkeld voor het frontlabel.
In het jaar 2016 werd er gekozen voor een jubileumeditie, die het 70-jarig bestaan van de brouwerij
viert. 2017 toont het portret van Vincent Van Gogh, een kunstwerk van Bernard Pras.

Wipers Times 16 (brouwerij Kazematten)
Wipers Times 16 is de nieuwste telg van Brouwerij Kazematten.
Het is een kruidig, opvallend fris bier gebrouwen met vlierbloesem en vlierbes. "Noch bitter, noch
zoet; droog, met lichte fruit tannines, ﬂorale toetsen en verborgen kruiden."

Saison Tremist (brouwerij Kazematten)
Een koperkleurig, verfrissend, ﬂesgebonden bier. Saison of 'Belgian Farmhouse Ale' is ontstaan uit
de tijd dat boeren bier brouwden in minder actieve maanden en het opsloegen tot seizoenswerkers
de bevolking van het platteland in de zomer verdubbelden. De beste aroma's en een sterke
bitterheid maken van dit bier een sublieme dorstlesser

www.sintbernardus.be

www.kazematten.be

Trappistenweg 23
8978 Watou

Houten Paard 1
8900 Ieper

EBU EBC ABV

St.Bernardus Tripel heeft een volle, satijnzachte schuimkraag en valt op door zijn uitgebalanceerde
zachte en lange nasmaak.
Door zijn discrete bitterheid zeer geschikt voor recepties of bij het aperitief.

EBU EBC ABV

St. Bernardus Tripel

8,0%
13
25

EBU EBC ABV

De absolute top in de hiërarchie van de St.Bernardusbieren. Een donker bier met een volle,
ivoorkleurige schuimkraag. Het paradepaardje van de brouwerij dat zich vlot laat drinken door zijn
zachte volmondige smaak. De St.Bernardus Abt 12 heeft een zeer fruitig aroma, zit boordevol
complexe smaken en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afdronk. Wordt aanzien als een van de
beste bieren ter wereld. Origineel recept, sedert 1946 gebrouwen.

10,0%
60
20

10,0%
60
20

EBU EBC ABV

St. Bernardus Abt 12

17

7,2%
35
18

EBU EBC ABV

St. Bernardus ~ Kazematten

6,4%
8
38

Fiat garage Hens
Oude bevelsesteenweg 152
2560 Kessel
tel. 03/481.81.24
fax. 03/411.05.95
email: ﬁat.hens@myonline.be
website: www.hens-garage.be
Onze jaarlijkse opendeurdag valt elk jaar op paaszaterdag en -zondag.
Je bent van allen welkom om ons autogamma van dichtbij te komen bekijken.
En hierbij verwennen wij jullie met een warm of een koud drankje en een pannenkoek.

J.E. Claeslaan 48
2560 Nijlen

Tel: 03/481.60.54

Regionale brouwerijen

STAND

Een zeer karaktervolle volmondige smaak, maar nog steeds typisch extra droog zoals de
eerdere edities. Toetsen van citrusvruchten zoals pompelmoes zijn discreter aanwezig
dan in de Second Edition, vanille en eik zijn meer prominent. Dergelijke droge afdronk en
volmondigheid samen brengen was een grote uitdaging. Maar het resultaat is een
aangename, complexe en goed gebalanceerde Oude Geuze.

Brouwerij DE BRABANDERE

Petrus Tripel
Petrus Tripel is een unieke tripel gebrouwen met drie Europese aromahoppen. De frisse
en karaktervolle smaak maakt uw momenten van ontspanning compleet. Door de
volwaardige nagisting in de ﬂes ontstaat een ﬁjne pareling in het kelkglas.

Brewmaster’s selection 2 Wild Funky Wit
De Brewmaster’s Selection Wild Funky Wit is een verfrissend witbier waarbij de eerste
vergisting gebeurt op basis van wilde microﬂora, geënt uit onze eiken foeders. De
complexiteit van deze ﬂora benodigt een langere en intensieve vergisting. Daardoor mag
het resultaat er zijn : een uiterst verfrissend bier met een friszurige citrus-smaak en
aroma!

Brewmaster’s selection 3 Wild Quadrupel
De Brewmaster’s Selection Wild Quadrupel is een ‘one of a kind’ donker en complex bier.
Dit bier bestaat uit een samenstelling van 5 verschillende speciaalmouten en 1 gepelde
en geroosterde gerst in combinatie met zuur foederbier. De zurigheid zorgt voor een
vlotte doordrinkbaarheid en een aangename fruitigheid, terwijl de verschillende mouten
een volmondige en complexe smaak creëren.

www.boon.be

www.brouwerijdebrabandere.be

Fonteinstraat 65
B-1502 Lembeek

Rijksweg 33
B-8531 Bavikhove

EBU EBC ABV

Geuze Black Label "Edition N°3" (2017)

EBU EBC ABV

Oude Kriek Boon wordt bereid door zure kersen (krieken) te laten gisten op 1 jaar oude
Lambiek. 400 gram krieken per liter en een rijping op eikenhouten vaten zijn nodig om dit
bijzonder bier te bekomen. Smaak: Zacht zure maar frisse Kriekenbier waarin de
Lambiek duidelijk aanwezig is Kleur: Oude Kriek Boon heeft een dieprode kleur en een
natuurlijk rood-roze schuim, afkomstig van de krieken.

6,5%
-

EBU EBC ABV

Oude Kriek

7,0%
-

EBU EBC ABV

Kriek Boon is een bier van spontane gisting, bereid uit oude en jonge Lambiek die rijpt op
eiken vaten. Aan Kriek Boon wordt 250 g krieken per liter toegevoegd. De authenticiteit
wordt gewaarborgd door het gebruik van uitsluitend echte krieken uit Galicië. Een
verfrissend en smaakvol vier tijdens zomerse dagen, op het terras of bij de barbecue.
Smaak: Een verfrissende smaak van verse krieken, licht zoet en volmondig.

4,0%
40
-

8,0%
9
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EBU EBC ABV

Brouwerij BOON

Kriek Boon

18

5,0%
-

EBU EBC ABV

Orde van de Sikaru

10,5%
-

Lucky Star BVBA
Industrielaan 3, B-2250 OLEN
Tel: +32 (0)14 22 22 22
Fax: +32 (0)14 22 48 48
E-mail: info@lucky-star.be

Regionale brouwerijen

STAND

Goudgele kleur met een witte schuimkraag. Zijn fruitige en frisse aroma’s gaan mooi
samen met de zoete geuren van mout en aroma’s die doen denken aan specerijen. La
Trappe Blond is een toegankelijk, prikkelend bier met een licht zoete, zacht bittere, en
moutige smaak. Een vriendelijke afdronk waarbij zoet combineert met een zachte
bitterheid.

Brouwerij DE LANDTSHEER

Malheur 10
Het aroma van de blonde Malheur 10 wordt door Michael Jackson (de bier connaisseur)
omschreven als "rozenachtig perzik met verwijzingen naar kruidige sinaasappel- en
citroenschillen. Het bier heeft letterlijk een zonnegele kleur en een rijke honingtextuur,
olieachtig ook, met behoorlijk wat body en een bitterachtige, zure toets in de warme
afdronk.

Malheur 6
Dit speciale goudblonde doordrinkbier bevat 6% volume alcohol, met hergisting op ﬂes.
Door zijn subtiel karakter valt dit bier bijzonder in de smaak bij kenners die het milde,
kruidige en citrische Saaz-hoparoma weten te appreciëren.

Malheur 12
De Malheur 12, met zijn 11,5% volume alcohol en zijn diep roodbruine kleur, is het
kroonjuweel in de familie van de Malheur-kwaliteitsbieren. Dit roodbruine bier geeft een
prachtig boeket van kruiden en rijke hopbloemen vrij en heeft een ronde, volle smaak.
Neem rustig de tijd om dit overheerlijke degustatiebier, dat getuigt van gedegen
vakmanschap, te ontdekken.

www.latrappetrappist.com

www.malheur.be

Eindhovenseweg 3
5056 RP, Berkel-Enschot

Mandekensstraat 179
B-9255 Buggenhout

EBU EBC ABV

La Trappe Blond

EBU EBC ABV

Dit donkerbruin bier met een ivoorkleurige schuimkraag heeft een fruitige geur met
warme tonen van vanille, karamel en geroosterde chocolade.
La Trappe Dubbel is een klassiek donker trappistenbier met een vol moutige,
karamelzoete smaak en een subtiele, zoete invloed van dadel, honing en gedroogd fruit.
Afdronk: zoet en lichtbitter.

7,0%
82
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EBU EBC ABV

La Trappe Dubbel

6,5%
14
20

EBU EBC ABV

Een warm amberkleurig bier met een crèmekleurige schuimkraag. In de neus associaties
van kruidnagel en noten, in balans gebracht door de zoete aroma’s van vanille, rozijnen
en banaan. La Trappe Quadrupel is het zwaarste bier van La Trappe Trappist en tevens
de naamgever van deze bierstijl. Een volle, verwarmende en intense smaak. Moutig met
zoete tonen van dadel en karamel met een zachte en licht bittere afdronk.

10,0%
36
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10,0%
11
28

EBU EBC ABV

Brouwerij DE KONINGSHOEVEN

La Trappe Quadrupel

6,0%
11
27

EBU EBC ABV
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Orde van de Sikaru

12,0%
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-

Ordal bvba
Kromstraat 68
2520 Ranst

tel : 03/485.51.11
fax: 03/475.08.85
email: info@ordal.be

Regionale brouwerijen

STAND

Goudblond, meergranen bier met een zeer persistente, wandklevende schuimkraag.
In de complexe geur ontwaren we een citrusachtig aroma, gevolgd door hoparoma's
zoals Saaz, Brewers Gold en Amarillo.
De eerste aanzet is zoetig, komende van de aanwezige alcohol. De intense smaak en
volmondigheid maskeren de aanwezigheid van de hoge bitterheid.

Brouwerij LINDEMANS

Kriek Lindemans
Rood, lichtjes gesluierd licht bier met een volle schuimkraag.
Heerlijk fruitig, met de frisse, zuurzoete smaak van verse krieken. De aanzet is sterk en
levendig, en gaat over in een gevarieerd smakenpalet dat een perfect evenwicht vindt
tussen de zoetheid van het fruit en het zacht zurige karakter van lambiek.

Geuze Cuvée René
Goudkleurig bier met sprankelende zacht-zurige smaak en sherry-achtige geur. Deze
Oude Gueuze is een assemblage van oude en jonge lambiek, gerijpt in een eiken foeder.
Daarna wordt de geuze gebotteld in een mooie champagneﬂes waar vervolgens een
tweede gisting op de ﬂes plaatsvindt. Na 6 maanden krijgen we een goudkleurige geuze,
sprankelend en zacht-zurig.

Lindemans Faro
Het bier wordt sinds 1978 gebrouwen in Brouwerij Lindemans te Vlezenbeek. Het wordt
gebrouwen op basis van lambiek en is eigenlijk een geuze waaraan kandijsuiker is
toegevoegd. Dit geeft faro een meer donkere kleur en qua smaak een contrast tussen
zoet en zuur.

www.delirium.be

www.lindemans.be

Brusselsesteenweg 282
9090 Melle

Lenniksebaan 1479
B-1602 Vlezenbeek

EBU EBC ABV

La Guillotine

EBU EBC ABV

Bier met een mooie donker bruin-rode kleur en een compacte wit-gele, stabiele en
wandklevende schuimkraag. Goede neus met toetsen van caramel, mokka en pure
chocolade. Ook de kruiden zoals drop en koriander komen tot uiting.
De aanzet heeft een zeer goed mondgevoel, alcohol en zacht. Daarna krijgt men meer en
meer de bitterheid op het voorplan, die gedeeltelijk komt van de hop

8,5%
80
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EBU EBC ABV

Delirium Nocturnum

8,0%
11
36

EBU EBC ABV

Een goudgeel multigranen bier.
Het bier ondergaat een dryhopping, een techniek waarbij extra hop in koude lagering
toegevoegd wordt. Hierdoor wordt in de neus het karakter benadrukt.
Een frisse, volle en bittere afdronk maken van dit unieke bier een heuse beleving.

7,0%
7
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3,5%
33,5
13

EBU EBC ABV

Brouwerij HUYGHE

Averbode
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Orde van de Sikaru
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Café René
Zimmerplein 11
Lier
Alle dagen open om 9:30u
Zondag om 12u

Berlaarsesteenweg 128/1
2500 Lier
info@vdbbouw.be

Metropoolstraat 13
2900 Schoten
metropool@vdbbouw.be

Regionale brouwerijen

STAND

Cuvée Watou heeft een aangename goudblonde kleur met een volle romige
schuimkraag. Bij het degusteren wordt eerst een zachte niet al te bittere fruitsmaak
waargenomen, die overgaat in een lichte afdronk van citrus en sinaas. Door het parelen
is dit bier extra verfrissend. Bier van hoge gisting met nagisting op de ﬂes is perfect als
verfrisser op een zonovergoten terras tijdens een warme zomerdag.

Brouwerij St. Bernardus

St. Bernardus Wit
Ongeﬁlterd witbier, met een zachte, volle smaak en toetsen van citrusvruchten en verse
koriander (5,5% alc. vol). Ontwikkeld in samenwerking met Pierre Celis, de godfather
van het Belgische witbier.
Opvallend: ook dit bier is, net als alle andere bieren van de brouwerij, hergist op ﬂes

St. Bernardus Prior 8
Dit heerlijke donkerbruine bier van hoge gisting heeft moutig-fruitige volle smaak, een
mooie volle schuimkraag met een nasmaak die de perfecte balans tussen zoet en bitter
weet te creëren

Grotten Santé (brouwerij Kazematten)
Het Grottenbier heeft een volle schuimkraag, droog vooraan op de tong en ontwikkeld een
mooie body met een gelaagd moutig-fruitig karakter. Sterke aroma's, mooi evenwicht
tussen zacht en scherp.
De smaken zijn kruidig, en geven je stof tot nadenken over het geheime ingrediënt van het
Grottenbier.

www.leroybreweries.be www.sintbernardus.be
Diksmuidseweg 404
B-8904 Boezinge

Trappistenweg 23
8978 Watou

EBU EBC ABV

Cuvée Watou

EBU EBC ABV

Deze ‘Golden Ale’ heeft een stevige witte schuimkraag die uitnodigt om de geur van
groene hop, gist en lichte fruittoetsen te ontdekken. Na een volle en verfrissende kruidige
smaak verandert het pallet naar lichte citrus, sinaasappel en pompelmoes, ondersteund
door de 100% Poperingse hop (of „hommel“ in het Poperings dialect). De honingzachte
afdronk laat een licht kruidige komijnsmaak uitlopen op een volle hopsmaak.

7,5%
15,7
-

EBU EBC ABV

Hommelbier

8,0%
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EBU EBC ABV

Kapittel Tripel Abt 10° is een amberkleurige tripel van hoge gisting met nagisting op de
ﬂes. Deze tripel heeft een vol en complex smakenpallet dat het best kan omschreven
worden als vol, rond, licht hoppig maar niet bitter, eerder licht zoetig. De onaangename
smaak van alcohol is afwezig, deze is vervangen door een warm mondgevoel.

10,0%
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EBU EBC ABV

Brouwerij VAN EECKE

Kapittel Tripel Abt 10
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Orde van de Sikaru
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Alle automerken
Garage

Van Den Eynde
Carrosserie

Dorsel 27
2560 Nijlen
Tel: 03/481.96.70
Fax: 03/481.96.70
GSM: 0475/29.82.87

Hobbybrouwers

STAND

Sparrijder
De “Sparrijder” is een stevige tripel met goudblonde kleur en met een licht natuurlijke troebelheid,
gebaseerd op oa pilsmout en met een stevige hopping. Uiteindelijk resulteert dit in een bier met een
correcte balans tussen zoet en bitter, een volmondige en evenwichtige tripel met verrassende
aroma’s. Met een alcoholgehalte van 8,5° en een bitterheid van 30 EBU is het een zalig bier dat
zich uitstekend leent om met een groepje kameraden van te genieten. Schol!

20

EBU EBC ABV

Nijlen OnbegrensT

8,5%
11
30

De “Sparrijder” werd reeds voorgesteld op onze NOT bierbeurs van 2014,
en werd ondertussen reeds voor de 4e keer gebrouwd.
Het brouwsel is gebaseerd op de receptuur toegeleverd door een Nijlenaar
die zeker niet onbekend is in het wereldje van de “amateur-brouwers”,
namelijk Yves De Ridder.
De eerste versie uit 2014 kende een meer uitgesproken bitterheid dan het
huidige recept. De bitterheid (EBU) werd van 34 naar 30 teruggebracht
sinds het brouwsel van 2015.
Na de eerste proefbrouwsels samen met Yves De Ridder worden de grotere
hoeveelheden nu door de brouwerij van Guy Pirlot (Kempisch Vuur)
gebrouwd en gebotteld.

www.NOTvzw.be
Laureys Gewatstraat 77
2560 Nijlen

Grote kinderspeeldag

NOTvzw
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Jaarlijks in het begin van het schooljaar
Like onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven!

NOTA’s

(benadering)

UW PEUGEOT-AGENT IN NIJLEN
40 JAAR ERVARING IN PEUGEOT
NIEUW-TWEEDEHANDS-CARROSSERIE

Broechemsesteenweg 205
2560 Nijlen
Tel: 03/481.86.61
Fax: 03/411.05.76
mail: vervoort.nijlen@peugeot.be
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