e

1
2
BIERBEURS
zaterdag
14u tot 23u

zondag
13u tot 20u

Nijlense

Gulle Bierdagen

NOTVZW

BIERGIDS

2019
#bierbeursnijlen

www.notvzw.be

fb.com/nijlenonbegrenst

1

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 12e editie van onze

"Nijlense Bierbeurs"
Blijf zeker op de hoogte via www.notvzw.be en facebook.com/nijlenonbegrenst !
(Voor de ongeduldige genieters: hou 25/26 januari 2020 zeker vrij ;-)

deel, like, share, maak selﬁes en/of bierﬁes, ...
en post deze op instagram en faceboek met

#bierbeursnijlen
En maak kans op een gratis startpakket voor #bierbeursnijlen 2020!
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d’Oude Maalderij // Better Beer Brewers
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Vitap: Slaapmutske, Remise, Pirlot
Minne // De Vuurvlinder
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Hof Ten Dormaal
Warmenbol
Zundert
Sikaru: Van Eecke, Boon,
| De Koningshoeven, St. Bernardus,
| De Landtsheer, Huyghe, Lindemans

Het Anker

Berlaarsesteenweg 128/1
2500 Lier
info@vdbbouw.be
Metropoolstraat 13
2900 Schoten
metropool@vdbbouw.be

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,Het nuttigen van meegebrachte etenswaren en dranken is niet toegestaan
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Typisch en verwarmend winterbier, genaamd naar de REUS GOLIATH. Rijke smaak van hop en
gekarameliseerde mout. Rond en evenwichtig met droge en verﬁjnde afdronk.

Ducassis BIO
Eerste bier van hoge fermentatie gebrouwen met echt cassissap, geen enkele smaakstoffen of siropen
worden gebruikt. Een biologisch bier zonder gluten gebrouwen sinds 2017 rood fruitbier, weinig suiker licht
verfrissend

Saison Voisin
Gebrouwen sinds 1884 naar een origineel recept, streekbiertje. Dankzij een sterke aanwezigheid van hop en
een mooie amber kleur zal dit bier u terugbrengen in de tijd van het boerenoogsten. Droog amberkleurig bier
met een lange bittere afdronk, aroma’s van malt, hop en karamel.

Des Legendes Harmonie
Zacht en rond blond bier, 100% natuurlijk. Zijn design en zijn exotische smaak zullen u verleiden. Ontdekt dit
nieuwe gamma en creëer uw eigen legende. Rond in de mond en aroma’s van exotische vruchten.

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

EBU EBC ABV

Goliath winter

EBU EBC ABV

GOLIATH blond verwijst naar de REUS GOLIATH. Blond bier met smaken van malt en fruit en een lichte
toets van citrusvruchten licht verfrissend

6,0%
7
17

EBU EBC ABV

Goliath blond

9,0%
11
38

7,0%
25
18

EBU EBC ABV

GOLIATH TRIPEL verwijst naar de REUS GOLIATH
Gouden bier, rond in de mond, evenwichtige smaak van hop en bittere afdronk. Verkozen tot beste Belgisch
bier in 2012 en 2016 en tot één van de beste Belgische tripels

3,0%
20
12

EBU EBC ABV

Goliath tripel

5,0%
26
42

EBU EBC ABV

DES LÉGENDES

6,0%
8
16
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Een BIO biertje uit de familie QUINTINE. Gesluierd blond bier, droog en verfrissend, zeer fruitig met een
uitgesproken hoppig karakter, nadronk droog en pittig. Verkozen tot beste Waals bio bier in 2016

Quintine de Noël
Onder zijn weelderige schuimkraag vervoegt deze QUINTINE DE NOEL de familie met dezelfde naam. De
amber lichtrode kleur nodig ons uit om te proeven. De bitterheid zal u zeker aangename sensaties geven.
Amber-lichtrode bier soms door zijn robe, soms door zijn neus subliem gehopt.

Hercule
HERCULLE POIROT ,de bekende privé-detectieve, is geboren op 1 april 1850 in Ellezelles, het dorp waar dit
biertje gebrouwen wordt. Donker stout bier, stevig en rond in de mond, moka- en chocoladesmaak. Verkozen
tot beste bruin bier van Wallonië 2012.

Gouyasse
De Gouyasse verwijst naar de REUS GOLIATH één van de zeven reuzen van de Ducasse te Ath. De naam
GOLIATH verwijst ook naar de GOLI van ATH (GOLIATH). Blond bier met de smaken van malt en fruit en
een lichte toets van citrusvruchten. Licht en verfrissend bier.

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

EBU EBC ABV

Quintine BIO

EBU EBC ABV

In het toverboek van de heks QUINTINE werden deze magische recepten terug gevonden. Gesluierd amber
bier met een zacht karakter en lichte bitterheid. Aroma’s van droge malt en karamel.

8,5%
31
34

EBU EBC ABV

Quintine Ambrée

8,0%
13
38

5,9%
12
42

EBU EBC ABV

In het toverboek van de heks QUINTINE zijn deze magische recepten terug gevonden die wij graag met u
delen. Gesluierd blond bier, krachtig met een zacht mondgevoel en een uitgesproken hop smaak. Fruitig en
romig aroma, droge mout met een mooie afdronk.

7,8%
35
38

EBU EBC ABV

Quintine Blond

9,0%
90
36

EBU EBC ABV

DES LÉGENDES

6,0%
7
17

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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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...

Once you go black - Black IPA
Een uitgesproken hoppige (dry hopping), aangenaam bittere Black IPA met een evenwichtige zachte gebrande
smaak (cold steeped black malt).

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

EBU EBC ABV

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

EBU EBC ABV

Ceci n’IPA - India Pale Ale

6,9%
15

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.

7,6%
65

EBU EBC ABV

That’s Miss Brown to you - Brown Ale

6,7%
36

9,3%
24

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.

9,6%
18

EBU EBC ABV

Selﬁsh Session - Golden Ale

10,0%
21

EBU EBC ABV

DE FENIKS

5,0%
74
48

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

Bistro
Feestservice
Afhaal
dinsdag tot vrijdag open van 8:00u, tot ...
zaterdag open van 9:30u, tot ...
Keuken open tot 21:00u
Afhalen alle dagen mogelijk tot 18.30u
maan-, zon- en feestdagen gesloten
tijdens de schoolvakanties open van 9:00u
U kan online reserveren of via 03/411 29 42
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Jurist Tripel Gold (Better Beer Brewers)
Deze GOLD heeft een uitgesproken kruidig karakter door het gebruik van 2 specieke kruiden. Het bier is
volmoutig gebrouwen, dus zonder gebruik te maken van suiker in de hoofdvergisting. Aangezien het bier niet
gepasteuriseerd noch geﬁllterd werd, behoudt het zijn karakter dat de brouwers eraan meegaven. Verwacht
dus een kruidig, licht natuurlijk troebel bier met volle moutsmaken. Gebrouwen met 3 verschillende mouten, 4
keer gehopt met 3 verschillende hopsoorten, en bevat zoals reeds gezegd, 2 speciﬁeke kruiden.

Jurist Pro Deo (Better Beer Brewers)
Een laag alcoholisch blond bier met een uitgesproken citrus karakter door het gebruik van citroen zeste en
nog een kruid. Het bier is opnieuw volmoutig gebrouwen, niet gepasteuriseerd en ongeﬁlterd (zie Jurist Tripel
Gold). Verwacht dus een citroenbitter, licht natuurlijk troebel bier met volle moutsmaken in uw glas. Het bier
wordt gebrouwen met 3 verschillende mouten, wordt verder 2 keer gehopt, en bevat zoals reeds gezegd, een
speciﬁek kruid én citroen zeste.

www.better-beer-brewers.com
Willem Elsschotstraat 14
B-8870 Izegem

www.doudemaalderij.com
Ardooisestraat 130
B-8870 Izegem

EBU EBC ABV

Qantelaar, het allereerste bier van d’ Oude Maalderij (2012), is een ongeﬁlterd bier van hoge gisting met
smaakevolutie en hergisting op ﬂes. Het is een donkerbruin bier met zacht robijnrode schijn. Het heeft een rijk
aroma van drop, zoethout, gedroogd fruit en caramel. Smaakpalet en body zijn complex met toetsen van
gebrande mout, caramel, gedroogd fruit, drop, chocolade en een subtiele hopbitterheid. Samen met de
romige textuur en de lange lichtzoete en gebrande afdronk zorgt dit bier voor een unieke belevenis.

8,0%
-

EBU EBC ABV

Qantelaar

7,9%
16
32

EBU EBC ABV

3
D’ OUDE MAALDERIJ
BETTER BEER BREWERS

5,6%
10
29

Copycenter
Videotheek
Betcenter

Vonckstraat 57/15
2270 Herenthout

Specialist in verenigingswerk

Te: 014/51.74.45

www.solabvba.be
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Martin’s IPA
De Britse brouwer John Martin eerde bij zijn aankomst in Antwerpen in 1909 dit bier met de unieke dry
hopping techniek. Door toevoeging van hopbloemen aan het einde van de gisting krijgt het zo een fruitig
aroma en een gebalanceerde bittere smaak. Geur: Rijpe oranje vruchten, aangevuld met de kruidigheid van
de hop en een hint van witte bloemen. Smaak: Vol mondgevoel door het uitgesproken hopkarakter. Een
krachtige bitterheid vanaf het begin, droge licht gepeperde afdronk.

Martin’s (Double) IPA 55
Met een goudgele kleur, de dikke witte schuimkraag en de schitterende pareling samen met de toetsen van
citrusvruchten gecombineerd met ﬂeurige hopaccenten die het bier een fris en verleidelijk aroma geven.
Martin’s IPA 55 heeft een uitgesproken persoonlijkheid zonder agressief te zijn. De subtiele bitterheid is te
danken aan het gebruik van 5 van de beste hopsoorten ter wereld, zoals Kent Golding en Extra Styrian Dana,
de Cascade- en de Citra-hop tijdens het drooghoppen (dry hopping).

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

EBU EBC ABV

Dit licht amberkleurige bier van hoge gisting wordt gebrouwen met drie verschillende hopsoorten. De
Magnum-variëteit zorgt tijdens het brouwen voor een bittere toets, terwijl de Cascade- en de Citra-hop het bier
tijdens de dry hopping speciﬁeke aroma’s geven.Het mondgevoel is krachtig en robuust, maar vooral zeer fris.
De fruitige en zoete smaak kenmerkt zich door toetsen van gist. De hoppige, bittere afdronk wordt verzacht
door de volle smaak van de mout. De afdronk heeft een lange hoppige maar zeer verfrissende ﬁnale.

7,0%
22
35

EBU EBC ABV

Waterloo Triple Hop

6,9%
19
36

EBU EBC ABV

JOHN MARTIN

6,5%
20
55

nieuws.be
Neteland-Kempen
De meeste gelezen e-krant in Neteland Kempen.
redactie@nnieuws.be
tel. +32 (0) 486-760809
BE-2200 Herentals

de vernieuwde cafetaria
aan de ijspiste van
Sport Vlaanderen
Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals

open van
15 september
tot
15 april
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Van de eerste slok tot de laatste druppel zal MOKKE BLOND u verrassen.
Coriander en gedroogde sinaasappelschillen domineren het smaakpallet. Twee klassieke Belgische
hopvariëteiten geven dit bier een kruidige en verfrissende bitterheid, met een lichte toets van artisanale honing.
Silver Medal Brussels Beer Challenge 2016

Mokke Ros
MOKKE ROS is een zachte en verleidelijke amberkleurige tripel.
Geroosterde mout en kandijsuiker, erg mooi gebalanceerd met twee hopvariëteiten, geven dit unieke bier een
lichtzoete, doch bittere smaak.

www.mokke.beer
Gitschotellei 272 B0.1
B-2140 Borgerhout

EBU EBC ABV

Mokke Blond

6,5%
12
30

EBU EBC ABV

MOKKE

8,0%
24
30

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

Brouwerij
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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

6,5%
10
30
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.

9,0%
14
30

EBU EBC ABV

Herkenrode Cister

4,0%
16
20

EBU EBC ABV

CORNELISSEN

5,7%
14
80

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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Decum 9
DECUM 9 | TRIPEL GOLD is een heerlijk intens en volmondig bier, subtiel uitgebalanceerd met een selectie
van uitstekende mouten en voortreffelijke hoppen. De karameltoets, het droge aroma en de frisse, explosieve,
bitterzoete smaak zijn een verwennerij om van te genieten bij speciale gelegenheden en te delen met
bijzondere mensen.
DECUM 9 is het favoriete bier van brouwer Daniel, gebrouwen voor de geboorte van zijn petekind.

Decum 6
DECUM 6 | OUR DAILY BREAD wordt gebrouwen met verse broodkruimels. DECUM 6 is een goed
doordrinkbaar bier, heel lekker en slechts verkrijgbaar in kleine hoeveelheden: daarom noemden onze
overgrootouders het “vierduimenbier”. De uitstekende mouten, de ﬁjne aroma’s en de hoppige smaak zijn een
genot om te delen met bijzondere mensen.

2018
Certificate of Excellence

www.decum.be
Torsinplein 14/5
B-3300 Tienen

EBU EBC ABV

DECUM 10 | WHISKY INFUSED is een uniek, krachtig en volmondig bier dat werd verrijkt met een infusie
van speciaal geselecteerde Single Malt whisky. Dit resulteert in een uitzonderlijk bier met subtiele smaken en
toetsen van eikenhout, kruiden en chocolade. DECUM 10 heeft een zoet aroma en een explosieve smaak en
is een absolute verrukking om van de genieten bij speciale gelegenheden en te delen met bijzondere
mensen.

10,2%
184
65

EBU EBC ABV

Decum 10

9,1%
18
30

EBU EBC ABV

DECUM

6,0%
7
24

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

Hobbybrouwers

STAND
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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!

Schele Notter
De Schele Notter laat zich opvallen door de karamelsmaak die bij elke slok volmondig aanwezig is. Na de
aangename karamelsmaak volgt een duidelijke toets van kofﬁe die langzaam wegebt terwijl een lange zachte
bitterzoete afdronk de deﬁnitie van de ultieme balans tussen bitter en zoet perfect weergeeft.

EBU EBC ABV

Sparrijder

8,5%
11
30

EBU EBC ABV

Nijlen OnbegrensT

8,0%
53
33

De “Sparrijder” werd reeds voorgesteld op onze NOT bierbeurs van 2014,
en werd ondertussen reeds voor de 5e 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.
Tijdens de bierbeurs van 2018 borrelde het zotte idee om voor de blonde
Sparrijder een donkere tegenhanger te creëren. Vele proeverijen en
toogpraat later werd samen met Peter (Vissenberg) het laatste puntje op de
i gezet, en zag de Schele NOTter het daglicht de gisttank.
Eind september 2018 gebotteld, optimaal gerijpt tot januari 2019. Klaar om
gepresenteerd te worden op #bierbeursnijlen 2019!

www.NOTvzw.be
Laureys Gewatstraat 77
B-2560 Nijlen

NOTVZW

helicopterﬂights.be
Uw partner voor alle
helikoptervluchten
Heliventure FTO NV
Fabriekstraat 38
2547 LINT

Brouwerij

STAND

9

Vicaris Tripel is een elegant uitgebalanceerd zacht bier met een fruitige toets. Het bier is niet uitgesproken
bitter en niet overdreven zoet, waardoor het zeer toegankelijk is voor zowel de geoefende als de nietgeoefende bierliefhebber. De heerlijke afdronk is het resultaat van een rijke hop- en moutsmaak.
Vicaris Tripel wordt gemaakt op basis van één moutsoort en zonder toevoeging van andere kruiden dan hop.
Alle Vicarisbieren zijn 100% natuurlijk gebrouwen, ongeﬁlterd en niet gepasteuriseerd.

Vicaris Generaal
Vicaris Generaal is een roodbruin bier van hoge gisting met een mooi getinte schuimkraag en met hergisting
op ﬂes en vat. Deze generaal met smaakevolutie is een bier voor de geoefende bierliefhebber die houdt van
een stevig bier. Vicaris Generaal mag gerust enkele maanden tot jaren liggen wat de smaak ten goede zal
komen. De Generaal is een karaktervol bier dankzij het gebruik van verschillende hopsoorten en gebrande
mout. Alle Vicarisbieren zijn 100% natuurlijk gebrouwen, ongeﬁlterd en niet gepasteuriseerd.

Vicaris Winter
Vicaris Winter is een speciaalbier van tien volume procent alcohol. Het heeft een roodbruine kleur met een
mooi getinte schuimkraag en een veelzijdig smaakpallet. Het is gebrouwen met drie soorten mout en twee
soorten hop. Het winterbier is het enige Vicarisbier met naast hop ook andere kruiden. De extra kruiden
zorgen voor het warme mondgevoel tijdens koude winteravonden. Vicaris Winter is enkel te verkrijgen van
november t.e.m. maart (zolang de voorraad strekt).

www.vicaris.be
Vlassenhout 5
B-9200 Dendermonde

EBU EBC ABV

Vicaris Tripel

5,0%
7,2
26

EBU EBC ABV

Quinto of “vijfde” in het Italiaans verwijst naar het vijfde Vicarisbier, het alcoholpercentage en de Italiaanse
brouwinstallatie. Vicaris Quinto is een goudblond bier van hoge gisting met hergisting op ﬂes en vat. Doordat
het gebaseerd is op het recept van Vicaris Tripel neemt het haar zachtheid en toegankelijkheid over. Het bier
bevat een verrassend rijk aroma en volmondige smaak voor slechts 5 Vol.% Alc. Alle Vicarisbieren zijn 100%
natuurlijk gebrouwen, ongeﬁlterd en niet gepasteuriseerd.

8,5%
9,8
27

EBU EBC ABV

Vicaris Quinto

8,5%
75
27

EBU EBC ABV

DILEWYNS

10,0%
101
26

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

Tapservice

STAND
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VITAP

Door de combinatie van hoge gisting, verzuring door gisting met Brettanomyces en houtinfusie met
Armerikaanse eik wordt een zacht zuur, verﬁssend bier bekomen met een duidelijke toets van hout.

Slaapmutske wit
Bleke gouden kleur met een groot en blond schuimend hoofd. Iets korrelig en subtiel zuur tarwe-moutig aroma
met tonen van citrus, vanille en koriander. Licht zure-zure smaak, lichte body met een bescheiden koolzuur.
Vrij droge en slank wheaty afwerking met zure-fruitige plekjes

EBU EBC ABV

Slaapmutske Floss

EBU EBC ABV

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

6,4%
-

EBU EBC ABV

Slaapmutske blond (Gijzels blondje)

8,1%
15
30

5,0%
-

EBU EBC ABV

Goudblond bier van hoge gisting met hergisting op de ﬂes. Voor het brouwen wordt gebruik gemaakt van
pilsmout en kleurmout. Het frisse aroma en de pittige, bittere smaak wordt bekomen door het gebruik van
twee sterke aromatische hopvariëteiten. De afdronk is moutig en vloeit uit in een aangenaam zachtbitter
hopmondgevoel.

4,4%
-

EBU EBC ABV

Slaapmutske Tripel (Nightcap)

8,5 %
-

EBU EBC ABV

Brouwerij SLAAPMUTSKE

7,0%
-

Brouwerij REMISE
Remise 56 Tripel
Voor het tripelbier worden de beste bleke mouten en bleke kandijsuikers. Hij is met zijn 8,5% alcohol een
stevige blonde. Een fruitige neus, en een mooie zachte bitterheid, een stroblonde kleur, en een klein toetsje
hoparoma. Het bier is ongeﬁlterd en ongepasteuriseerd. Een aanrader voor wie houdt van een mooie
klassieke tripel!

Remise 56 Dubbel
Bij het brouwen van deze volmondige diepdonkere dubbel zijn speciaal geselecteerde donkere moutsoorten
en donkere kandijsuikers gebruikt. Dit bier van hoge gisting heeft een zachte typerende karamel- en
kofﬁetoets, is volmondig en heeft een donkere warme kleur. De Remise Dubbel is ongeﬁlterd,
ongepasteuriseerd en heeft een alcoholpercentage van 7,0%

www.slaapmutske.be
Oefenpleinstraat 15
B-9090 Melle

www.remise56.be
Albert I laan 56
B-3582 Koersel

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

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

Tapservice
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Seraﬁjn blond
Blond bier van hoge gisting, Het is het bier dat het meeste aandacht krijgt.
Dit bier kent een unieke smaak met een mooi aroma.
Het is een vlotte doordrinker en heeft een volle schuimkraag.

Seraﬁjn donker
De kleur is bruin-paarsdonker. De smaak is karaktervol door enkele soorten gebrande gersten die gebruikt
worden bij het brouwen en die op natuurlijke wijze kleur geven aan dit prachtige bier.
Het kent een kruidig karakter met een zachte bitterheid.

Seraﬁjn Liter van Pallieter
Tripel met een krachtige smaak en met een bijzonder mooie schuimkraagt. Verschillende soorten mout geven
een volle, ronde smaak
Zachte bitterheid met nuances van een zoetkruidig bloemenaroma.

www.kempisch-vuur.be
Heistraat 3
B-2240 Zandhoven

www.vitapbeer.be
Kleine negenbunders 5
B-3511 Kuringen

EBU EBC ABV

Een stout van het Belgische type, dus eerder vlot binnenlopend. Wat speciaal is aan deze stout is dat haver
een derde van de gestorte granen voor zijn rekening neemt. Dit is uniek in België en dus zeker het proberen
waard. De neus is duidelijk gebrand en neigt naar de kofﬁe. Bij het drinken is er eerst een frisse aanzet maar
dan komt het gebrande terug op de voorgrond die de hoofdsmaak bepaalt. De bitterheid is 40 EBU wat voor
een donker bier niet zo bitterig overkomt. Bij de afdronk kan je dan nog genieten van pure chocolade.

EBU EBC ABV

Kempisch Vuur - Haverstout

6,0%
7
50
6,5%
80
40

EBU EBC ABV

Een blonde IPA, maar geen echte IPA vermits er geen Pale-Ale mout werd gebruikt. Het is een vlot
doordrinkbaar bier en, zoals de naam “Hoppergod” laat vermoeden, is het een redelijk sterk gehopt bier. Twee
soorten bitterhop zorgen dan ook voor een stevige basisbitterheid. Verder zijn er ook 3 verschillende
aromahoppen gebruikt die elk op een ander tijdstip werden toegevoegd. Elke hop geeft zijn speciﬁek aroma
vrij op een ander ogenblik zodat je oneindig lang kan genieten van de nabitterheid van dit heerlijke bier.

6,2%
-

EBU EBC ABV

Kempisch Vuur - Hoppergod

8,0%
-

EBU EBC ABV

Brouwerij PIRLOT

8,0%
-

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

Fusie van tradities tussen spelt, een graan typisch voor de arme gronden van de regio, en de historische India
Pale Ale stijl. Onze BPA, met zijn subtiele mix van aromatische hop, onthult een fel en vurig karakter, typisch
voor de Ardennen.
Lichtblond met gebalanceerde bitterheid.

Ardenne Givré
Amberkleurig, niet klassiek winterbier met aroma's van citrus en gele vruchten (abrikoos, mirabellen), waarbij
de biergist vervangen werd door een klassieke wijngist en de bitterheid van Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse
hop afkomstig is.

Ardenne Rouge
Rouge Ardente
Scherpe variant op de Berliner Weisse ontstaan in de Ardense bossen.
Pittig aangezuurd bier met een sterk, houtachtig lichaam, ultra verfrissend!

Balenberger (De Vuurvlinder)
Blond bier van hoge gisting, biologisch gebrouwen bij Den Hopperd in Westmeerbeek met 6% Alcohol.
Verfrissend, licht bitter bier met kruidige toetsten van de gist. Ideaal als aperitiefbier, zomers terrasbier,
doordrinkbier. Zeker ook niet te versmaden met enkele streekproducten, zoals: Paté met witloofconﬁjt van
Wildiers

Castor (De Vuurvlinder)
Black IPA Donkerzwart bier met slechts 4.5% Alcohol. Toetsen en aroma van kofﬁe. Licht gebrande smaak
van kofﬁe met bittere, fruitige afdronk door gebruik van Amerikaanse hopsoorten. De smaak van het bier is
vergelijkbaar met een stout
Foodpairing: gerechten met chocolade, sinaasappel, noten, gedroogde vruchten, avocado, vijgen, donker fruit.
Ook goede combinatie met gegrilde kip en wild, wortel, pompoen, chilipeper, pittige gerechten en zeezout.

www.brasserieminne.be
Zone Industrielle Nord
B-5377 Baillonville

vuurvlinderbier.be
Nobelstraat 152
B-3128 Baal

EBU EBC ABV

Bastogne Pale Ale

EBU EBC ABV

Licht blond bier, hergist met Brettanomyces uit onze boomgaarden. Dit geeft het een pittige, levendige en
doordringende geur met wilde aroma's van leer en hooi.
Dit bier is droog, bitter en extreem verfrissend, ideaal voor lange zomerdagen!

5,5%
12
40

EBU EBC ABV

Ardenne Saison

8,5%
23
39

5,5%
12
40

EBU EBC ABV

Het bier is een samenwerking met Cognachuis Léonard uit het Franse Gondeville. De brouwer heeft een
subtiel infuus van Cognac Léonard toegevoegd aan zijn klassieke Ardenne Triple, waardoor het bier een extra
houtige en fruitige toets meekreeg.

8,0%
26
36

EBU EBC ABV

Triple au Cognac Léonard

7,0%
25
8

EBU EBC ABV

DE VUURVLINDER
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6,0%
20
27

EBU EBC ABV

MINNE

STAND

4,5%
80
40

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

De Monk's Stout behoort de brouwgeschiedenis van Brasserie Dupont. Gecreëerd in 1950 en in 2011
gerelanceerd, met behoud van de naam en het "retro-etiket".
Dit "zwart" bier is droog en bitter, en het gebruik van "geroosterde mout" mondt uit in geprononceerde kofﬁe
en chocolade smaken. De hoparoma's blijven wel zeer nadrukkelijk aanwezig. Monk's Stout is een bier van
hoge gisting met nagisting in de ﬂes.

Titsenbier
Titsenbier ondergaat een hergisting in de ﬂes en wordt op traditionele en natuurlijke wijze geproduceerd, het
voldoet aan de normen van de biologische hygiëne. Titsenbier heeft een alcoholgehalte van 7,5% alc. Het bier
is met gerst gebrouwen, de gerst komt uit de biologische landbouw, ook het mouten gebeurt volgens de
biologische reglementering. Het Titsenbier wordt gebrouwen met water dat regelmatig onderworpen wordt aan
analytische en microbiologische controles.

Bon Voeux
Met zijn koperblonde kleur en zijn ﬁjne hoparoma’s , is de Bons Vœux een bier tegelijk zacht, bitter en fruitig.
Onze selectie van gisten, verbonden aan een lange rijpingsfase met « dry hopping » creëren een typisch en
complex aroma en smaak. Een reële hergisting in de ﬂes, die zich nog lang in uw kelder verder zet, resulteert
in een bier met harmonie en evenwicht doordrongen van verrassende en complexe aroma’s.

www.brasserie-dupont.com
Rue Basse, 5
B-7904 Tourpes

EBU EBC ABV

Monk's Stout Dupont

12

5,2%
118
28

EBU EBC ABV

DUPONT

STAND

7,5%
13
29

EBU EBC ABV

Brouwerij

9,5%
14
31

Baskwadder Blond
Baskwadder Blond is een licht blond bier gebrouwen in de Meivuurstraat bij Brouwerij Leysen te Herentals. De
smaak is evenwichtig met een toets van citrus en een zacht bittere afdronk.
Baskwadder Blond bevat verschillende hopsoorten: Target, Fuggles en Hallertau die zorgen voor een
evenwichtige bitterheid. Door deze bitterheid het bier bij uitstek om op een zomers terras te drinken.
Baskwadder Blond is hergist op ﬂes. Hierdoor evolueert de smaak.

Baskwadder Tripel
Baskwadder Tripel is een blond licht-amber bier gebrouwen in de Meivuurstraat bij Brouwerij Leysen te
Herentals. De smaak is evenwichtig en volmondig met een bittere afdronk. Baskwadder Tripel bevat
verschillende hopsoorten: Target, Fuggles en Hallertau die zorgen voor een evenwichtige doch kruidige
bitterheid. Door deze bitterheid en het hogere alcoholgehalte is het een bier om rustig van te genieten.
Baskwadder Tripel is hergist op ﬂes. Hierdoor evolueert de smaak.

Baskwadder Winter 18-19
Ons winterbier is elk jaar een ander recept en dit jaar is er gekozen voor een stout. Dit bier van 5% is
ondanks zijn lage alcoholgehalte toch lekker vol van smaak en heeft toetsen van zoethout, drop en sinaas.

www.brouwerijleysen.be
Meivuurstraat 2
B-2200 Herentals

EBU EBC ABV

Baskwadder Dubbel is een donker, roodbruin bier. De smaak is kruidig en complex met een evenwichtige
bitterheid op het eind. Een toets van chocolade mout is terug te vinden zowel in de geur als in de smaak.
Baskwadder Dubbel bevat verschillende hopsoorten: Target, Styrian Goldings en Hallertau die zorgen voor
een evenwichtige kruidige bitterheid. Baskwadder dubbel is hergist op ﬂes. Hierdoor evolueert de smaak en
zal nog wat zachter worden door even te laten liggen.

6,8%
64
29

EBU EBC ABV

Baskwadder Dubbel
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7,0%
8
24

EBU EBC ABV

LEYSEN

STAND

7,8%
12
27

EBU EBC ABV

Brouwerij

5,0%
108
28

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

Schouwveger²
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.

Vissenberg Special - K0006 - Chocolate Stout
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

Vissenberg Special - K0007 - Lighthouse IPA
Stevige IPA met zeer hoppig aroma, fruitig, citrus, pompelmoes, mango, passievrucht, exotic. Bittere afdronk,
maar toch ietwat caramel.

www.brouwerijvissenberg.be
Bouwelsesteenweg 72
B-2560 Nijlen

EBU EBC ABV

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

EBU EBC ABV

Semmeleir

7,5%
16
60
6,5%
8
29

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.

8,5%
13
29

EBU EBC ABV

Viswijf

14

9,0%
83
28

EBU EBC ABV

VISSENBERG

STAND

4,8%
72
27

EBU EBC ABV

Brouwerij

6,0%
18
56

Brouwerij

STAND

Zeer donker, gebrand, complex, kruidig met bittere afdronk.

Cuvée Médard – oak aged tripel
Onze Aprilvis rijpt 4 maanden op een eiken vat.
De rijping op eik geeft het bier een mooie, ronde complexiteit door de vele eigenschappen van het hout en de
drank subtiel op te nemen.

EBU EBC ABV

Stout Hout - Russian Imperial Stout, oak aged

9,5%
101
73

EBU EBC ABV

14

VISSENBERG

8,5%
13
29

ELEKTRICITEITSWERKEN
DOMOTICA-DATABEKABELING-VERLICHTING-INDUSTRIE-KMO

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

Paddekotseheide 9
2560 Nijlen
Tel: 0475/86.08.62

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

Wit goud
Traditionele, Belgische stijl.
Blond gebrouwen bier. Door het vervangen van witloofwortel ipv bitterhop wordt het bier licht amberkleurig.
Gebrouwen met onze eigen natte huisgist.

Fresh hop
Session ipa wordt 1 maal per jaar 2500l gebrouwen vlak na de oogst van onze eigen hop. Gebrouwen met
enkel verse hop Magnum als bitterhop en als aroma hoppen Magnum, cascade en prima donna

Kriek
Zuur kriekbier met verse, lokale krieken en 1 jaar oude eigen lambiek. Er wordt 1 batch van 12000l per jaar
gemaakt tijdens de kriekenoogst.

www.hoftendormaal.com
Caubergstraat 2
B-3150 Tildonk

EBU EBC ABV

New tildonk ipa. Niet bittere, juicy ipa bevat 4 granen vooral tarwe en haver en bevat geen bitterhop enkel
aroma hoppen zowel in de whirlpool en dry hopping.

5,5%
6
-

EBU EBC ABV

Troebel in Paradise

15

4,5%
3
30

EBU EBC ABV

HOF TEN DORMAAL

STAND

4,5%
3
30

EBU EBC ABV

Brouwerij

6,5%
5

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

De blonde: vlotte spelttripel van 8,0 % ALC. Gebrouwen met gerstmout, speltmout, kamut en haver en enkele
prachtige kruiden die samen met de hoppen en de dry-hopping aan deze blonde verfrissende tripel een
zachte bitterheid geven. Dit bier is lichtjes troebel, want het blijft een witbier met spelt en kamut aan oertarwe
verwant.

Single
de jeugdige: blondje van 6,2 % ALC volmoutig jeugdig dubbel blond
van één gerstmout, één hop, één gist en brouwwater met een licht-bittere en honingnasmaak

Kapke
de witte: speltbier van 5% ALC. Smaakvol licht en verfrissend, met
een fruitige geur en verrijkt met een citrushop, ten voordele van
RINGLAND, de beweging voor de overkapping van de ring van Antwerpen om er een immense groene zone
op te laten ontstaan.

Bessy
de fruitige: biobier van 5,0 % ALC.
Ongezoet en een tikkeltje zurig roodbruine fruitige dorstlesser op basis bosbessen en gerstmout

Panem
biobier van lage gisting met gerstmout, gebrouwen met speltbrood (circulaire economie), zorgvuldig gehopt,
licht verteerbaar en blond: niet meer dan 2,2% ALC

www.warmenbol.com
Leugstraat 125c
B-2360 Aartselaar

EBU EBC ABV

Trinkel

EBU EBC ABV

De aardedonkere: stout van 9,3% ALC gebrouwen met gerstmout, roggemout, haver en een drietal biohoppen
uit de streek van Poperinge. Diverse gebrande moutsoorten geven toetsen van karamel, rozijnen, noten,
honing, chocolade, kofﬁe.
De verkoopprijs gaat deels naar ondersteuning van natuurproject De Groene Vallei ten oosten van Brussel.

9,3%
84
38

EBU EBC ABV

Zwarte Madam

9,0%
11
40

8,0%
10
33

EBU EBC ABV

De pittige: honingtripel van 9,0 % ALC van gerstmout, haver en mais en enkele krachtige kruiden die samen
met de twee hoppen aan deze blonde tripel een korte bitterheid geven die overgaat in een nasmaak van
honing

6,2%
12
28

EBU EBC ABV

Liza

16

5,0%
14
25

EBU EBC ABV

WARMENBOL

STAND

5,0%
33
21

EBU EBC ABV

Brouwerij

2,2%
9
10

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

Zundert 8
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.

Zundert 10
Zundert 10 is een quadrupel met een kruidige toets. Dit trappistenbier is diep roodbruin van kleur, met een
mooie, licht beige, schuimkraag. De geur geeft hints van gedroogde zuidvruchten, zwoele kruiden, drop en
een beetje chocolade. De smaak is vol en zacht, in balans gebracht door een mooie hopbitterheid. In de
nasmaak keert de kenmerkende Zundertse kruidigheid subtiel terug.

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

17

EBU EBC ABV

ZUNDERT

STAND

8,0%
38
39

EBU EBC ABV

Brouwerij

10,0%
90
29

Café René
Zimmerplein 11
Lier
Alle dagen open om 9:30u
Zondag om 12u

Sponsoring
Uit Sympathie

Luc
Herenthout
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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.

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

4,0%
40
-

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.

10,0%
36
22

EBU EBC ABV

Kriek Boon

8,0%
14
25

EBU EBC ABV

Brouwerij BOON

7,5%
44
27

Brouwerij DE KONINGSHOEVEN
La Trappe Quadrupel
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.

La Trappe Tripel
Dit goudblond met een witte schuimkraag kenmerkt zich door fruitige geuren van perzik en abrikoos
gecombineerd met een bloemige geur.
La Trappe Tripel is een klassiek trappistenbier met een krachtige en volle smaak. Daarnaast heeft het bier een
kandijzoet en lichtmoutig karakter.
De afdronk is bitter en licht droog.

La Trappe Isid’Or
La Trappe Isid’or is in 2009 gebrouwen ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Abdij O.L.V. van
Koningshoeven. De harmonieuze smaak begint fruitig en gaat dan over in moutige karamel; een perfecte
balans tussen complexiteit en eenvoud. Het bier is vernoemd naar broeder Isidorus, de eerste brouwer van de
abdij. Amberkleurig met een gebroken witte schuimkraag. Een mooie combinatie van kruidige, bloemige en
fruitige geuren.

www.boon.be

www.latrappetrappist.com

Fonteinstraat 65
B-1502 Lembeek

Eindhovenseweg 3
NL-5056 RP, Berkel-Enschot

Ordal bvba
Kromstraat 68
2520 Ranst

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

Het adres voor ,verkoop, service en alle onderhoud
van nieuw en gebruikte tuinmachines.
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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.

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

10,0%
17
32

8,0%
25
27

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.

7,0%
7
37

EBU EBC ABV

Kapittel Tripel Abt 10

8,5%
80
24

EBU EBC ABV

Brouwerij VAN EECKE

8,0%
10

Brouwerij HUYGHE
Averbode
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.

Delirium Nocturnum
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

Delirium Red
Kleur en uitzicht: Diep donkerrode kleur, met een lichtroze, compacte en wandklevende schuimkraag.
Geur: Zacht fruitig aroma, met hints van amandel, mild zure krieken en kersen in de neus.
Smaak: Zoete en zacht fruitige aanzet, mooie equillibratie tussen zoet – zurig. Zeer goed dessertbier.

www.leroybreweries.be

www.delirium.be

Diksmuidseweg 404
B-8904 Boezinge

Brusselsesteenweg 282
B-9090 Melle

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
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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

EBU EBC ABV

St. Bernardus Prior 8

EBU EBC ABV

St.Bernardus Tripel heeft een volle, satijnzachte schuimkraag en valt op door zijn uitgebalanceerde zachte en
lange nasmaak (8% alc. vol).
Door zijn discrete bitterheid zeer geschikt voor recepties of bij het aperitief.

8,0%
-

EBU EBC ABV

St. Bernardus Tripel

10,0%
-

8,0%
50
20

EBU EBC ABV

De absolute top in de hiërarchie van de St.Bernardusbieren en tevens het bier met het hoogste alcoholgehalte
(10% alc. vol). 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%
11
28

EBU EBC ABV

St. Bernardus Abt 12

6,0%
11
27

EBU EBC ABV

Brouwerij SINT BERNARDUS

12,0%
104
-

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 Saazhoparoma 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.sintbernardus.be
Trappistenweg 23
B-8978 Watou

www.malheur.be
Mandekensstraat 179
B-9255 Buggenhout

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

Regionale Brouwerijen

STAND

19

Orde van de SIKARU

Dit bier proeft even lekker als het eruitziet! Om onze Framboise te maken, voegen we frambozensap toe aan
de lambiek. Dat geeft hem een delicaat fruitig parfum en een mooi donkerroze kleur, een beetje zoals de jurk
die ik droeg op het trouwfeest van onze neef Willy. (Maar dit zal u vast niet interesseren, ik denk niet dat u
Willy kent). De Framboise is uiterst geschikt als aperitief, maar ik gebruik haar ook in de keuken. En wanneer
ik de ﬂes niet helemaal leegmaak in mijn bereidingen, schenk ik de rest uit in mijn glas.

Lindemans Appel
“Symbool van een traditie van bijna 2.000 jaar”Appelbier heeft een lange traditie. De Oude Kelten dronken
deze godendrank overvloedig tijdens hun oogstfeesten. Al wat we gedaan hebben, is dit plezier tot vandaag
rekken door het sap van verschillende appelsoorten toe te voegen aan onze heerlijke lambiek. De behoorlijk
uitzonderlijke smaak combineert de zachtheid van cider met de typische zuurheid van lambiek. De
Amerikanen zijn er dol op, ze zeggen niet voor niets: “An apple a day, keeps the doctor away.

Lindemans Pecheresse

van he
s
r
e
t
t
es

Lenniksebaan 1479
B-1602 Vlezenbeek

r

www.lindemans.be

b ie

Me

“Ontstaan uit een ﬂirt van lambiek met perzikensap… Eén van onze grootste klassiekers.”
Een fris en fruitig bier dat het beste van beide werelden in zich verenigt: enerzijds het rijke lambiekaroma en
anderzijds de sappige toets van perziken. Dit fruitig bier is geen zonde. Integendeel, het drinkt lekker weg voor
of na de mis, op een zonnig terras. Persoonlijk drink ik het met vriendinnen. En wat we elkaar dan vertellen,
gaat u niets aan!

EBU EBC ABV

Lindemans Framboise

6,0%
-

EBU EBC ABV

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.

2,5%
-

EBU EBC ABV

Geuze Cuvée René

3,5%
-

EBU EBC ABV

Brouwerij LINDEMANS

2,5%
10

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.

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.

Gouden Carolus Indulgence 2018 – Hopscure
Gouden Carolus Indulgence [Engels voor genot] is een serie gelimiteerde bieren die jaarlijks met wisselende
inhoud worden uitgebracht. Deze ‘Indulgence’ brouwsels zijn exclusieve verrukkingen om van te genieten op
speciale momenten of te delen met bijzondere mensen. Hopscure is de 4de smaakexpressie uitgegeven
onder dit label, ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van 'Gouden Carolus Hopsinjoor'. Het verﬁjnde
evenwicht van 5 hopsoorten en geroosterde mouten geeft een ﬂorale geur en een aangenaam bittere afdronk.

www.hetanker.be
Guido Gezellelaan 49
B-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
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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.
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Cuvée van de Keizer Whisky Infused
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HET ANKER
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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
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Jaarlijks in het begin van het schooljaar
Like onze Facebook pagina om op de hoogte te blijven!

#kinderspeeldagNijlen

(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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