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Welkom op het 15e Streekbierenweekend. 
 

Geniet, maar met mate(n) 😊
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Ons Aanbod 
 

Pils 2 

Anker Pils (van het vat) 5,2% 2 

Witbier 3 

Nova (33cl) 5,7% 3 

Blond 4 

Flurk (33 cl) 8,0% 4 

Noblesse (33cl) 5,5% 5 

Census (33cl) 5,5% 6 

Record (33cl) 6% 7 

Vita (33cl) 6,7% 8 

Tripel 9 

Climax (33cl) 9,0% 9 

D’Ravotter Tripel (33cl) 7,5% 10 

MAK eens proeven (33cl) 7% 11 

Vlaamsche Leeuw (33cl) 8,5% 12 

Dubbel of Donker 13 

Flurk 9 (33cl) 9% 13 

Hof Ten Dormaal - Donker (33cl) 7,5% 14 

Gouden Carolus Classic (van het vat) 8,5% 15 

Moose Blues (33cl) 7,5% 16 

Vlaamsche Leeuw Donker (33cl) 7,5% 17 

Stout 18 

Naughty Russian (33cl) 11,5% 18 

Zwarte madam(33cl) 9,3% 19 

Amber 20 

Super Kroon (33cl) 6,5% 20 

India Pale Ale 21 

Flurk Hopper (33cl) 6,0% 21 

Hip Hop Dubbel IPA (33cl) 8,0% 22 

Hof Ten Dormaal – The Politician (33cl) 5,5%
 23 

Rebel Local (33cl) 8,5% 24 

White Dragon (33cl) 7,5% 25 

Fruitbier 26 

Boscoli Anker (25cl) 3,6% 26 

Mystic Kriek (van het vat) 3,5% 27 

Mystic Perzik (25cl) 3,7% 28 

Geuze 29 

Hansens Oude Geuze (37,50cl) 6,0% 29 

Oude Geuze Drie Fonteinen (37,50cl) 5% 30 

Saison 31 

Hof Ten Dormaal – Dad’s tea (33cl) 6,5% 31 

Natte Lore (33cl) 9,1% 32 

Hors Catégorie 33 

Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Whiskey 
Infused (33cl) 11,7% 33 

Smokey Li (33cl) 8,0% 34 

(C
) S

tre
ek

bie
ren

wee
ke

nd
.be



 

 

 
 
Santé! 
 
Welkom op het 15e Streekbierenweekend, een initiatief van de Oud-Scouts (VOSOG) Zaventem. 
 
Tot 2015 organiseerden 'De Vrienden Van Het Bier' het gelijknamige weekend voor bier- en ambiance 
liefhebbers. Het evenement was intussen een vaste waarde geworden in Nossegem en omgeving, en lokte 
de voorbije jaren dan ook heel wat volk. 2016 moest het na 14 jaar stellen zonder streekbierenweekend. Een 
team van bierliefhebbers van VOSOG Zaventem vond dit zo jammer dat ze besloten om dit initiatief nieuw 
leven in te blazen. Na het succes van vorig jaar hopen wij opnieuw een fantastisch weekend te organiseren. 
 
De opbrengst van deze editie gaat naar de groepskas van de Zaventemse Scoutsgroep, voor het afwerken 
van de nieuwe lokalen die de gemeente aan het bouwen is. 
 
Dit weekend kan je kiezen uit een selectie van 33 lekkere bieren - waarvan drie van het vat - uit eigen streek 
en net daarbuiten. Je kan ook genieten van een portie lekkere Brugge kaas, droge everzwijnen worst of echte 
artisanale chips van Roger & Roger. Voor de echte fijnproevers onder jullie hebben we de delicieuse MAK 
paté in de aanbieding 
 
Vrijdag avond zal blues band Steppin’ out voor de nodig sfeer zorgen.  
 

 
Steppin' Out is de bluesband bij uitstek om je dat onvervalste “juke-joint” gevoel te geven. In een club, café of 
op een party voelen deze makkers zich op hun best. Gesterkt door jarenlange ervaring, een groot repertoire 
van blues standards, aangevuld met enkele eigen composities en gedreven door de liefde voor dit muziekgenre 
bezorgt Steppin' Out je een onvergetelijke “Chicago Blues” avond.  
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Zaterdag kan je vanaf 16u bij ons terecht voor een frisse pint of een smaakvol streekbiertje. Als aperitief 
kunnen we je de biercocktail van brouwerij Hoplinter aanbevelen. Als amuse mag zeker een stukje bruin 
brood met wat MAK paté niet ontrbreken. Vanaf 18u kan je aanschuiven voor een lekkere portie stoofvlees 
friet of het vegetarisch alternatief Stoofu.  

 

 
 
 
Zaterdag avond staat de Zaventemse rock coverband Touchwood op ons intiem podium, met gitaarmuziek 
van heel verschillende soorten. 

 
Touchwood werd 18 jaar geleden in het leven geroepen door Luc Vrebos en heeft al die tijd in Zaventem en 
omstreken opgetreden ter gelegenheid van allerlei feestjes en festivalletjes. De naam van de groep komt uit een 
jeugdserie waar we vroeger allemaal naar keken op de toenmalige BRT : "Catweazle " . 
Touchwood was de naam van kikker ,het huisdier van Catweazle ,een in de tijd verdwaalde middeleeuwse 
tovenaar.... 
 
Bedankt, Santé en tot binnenkort! 
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Pils 
Pils of lagerbier ontstaat in 1842 in de Tsjechische stad Pilsen. Pils wordt gebrouwen met zacht water en 
een bleke mout (pilsmout). Het is rijk gehopt en het heeft een stevige en relatief lang blijvende schuimkraag. 
De originele bittere smaak is geëvolueerd naar een verfijnde hopbittere smaak. 
Het alcoholgehalte schommelt tussen de 4,5 en 5,2 vol %. 

Anker Pils (van het vat) 5,2% 
Brouwerij Het Anker, Mechelen  
 

 
  

Gisting Lage gisting, gefilterd Karakter, smaak 
en aroma 

Typische pilsgeur van (vooral) mout. 
Weinig volmondig, zéér licht 
(mout)zoet en zacht van smaak, met 
een sterker wordende bitterheid naar 
de afdronk en nasmaak toe. Best 
smaakvol, met een droog einde en 
ietwat rokerig achteraan in de mond. 

Bierstijl Pils Schenkmethode   

Ingrediënten Water, mout, gist, 
suiker met uitsluitend 
Belgische hop 

Tips en weetjes Vroeger heette deze pils “Blusser”. 
Enkel verkrijgbaar in regio Mechelen 
en gebrouwen ter ere van de 
Mechelaars die de maan 
probeerden te blussen. Kleur Goudgeel 
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Witbier 
Witbier of tarwebier is bier van hoge gisting dat niet alleen met gerstemout maar ook met tarwemout en 
soms ook met haver wordt gebrouwen. Het bier is meestal ongefilterd en daardoor troebel en het 
alcoholpercentage ligt meestal tussen 5 en 6 procent. 

Nova (33cl) 5,7% 
Viridis Vallis, Hoeilaart  
 

 
  

Gisting Hoge gisting 
Hergisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Doordrinkbaar en fris ambachtelijk 
bier met citrus in de neus en 
afdronk; droog  

Bierstijl Witbier Schenkmethode  

Ingrediënten 2 granen, water, gist, 
citra hop en kruiden 

Tips en weetjes Viridis Vallis is Latijn voor 
“Groenendaal”, een prachtige regio 
in Hoeilaart aan de rand van het 
Zonienwoud. 
 
Dit bier werd ontwikkeld in Hoeilaart 
en is nieuw sinds april 2018 

Kleur Licht Troebel, geel-
wit bier 
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Blond 
Lichtblond tot goudkleurig bier van hoge gisting met een lichtmoutig en zoetig aroma en een vrij neutrale, 
lichtzoetige smaak. Voor blonde  bieren wordt gebruik gemaakt van lichte moutsoorten als pilsenermout.  
De nasmaak is eerder bitter. Alcoholpercentage tussen 5,5 en 7 vol %. 
 

Flurk (33 cl) 8,0% 
Flurkbrouwers, Neerijse  
 

 
  

Gisting Hoge Gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Het smaakpatroon van dit bier is  
vergelijkbaar met bieren zoals La 
Chouffe en Duvel 
 

Bierstijl Blond Schenkmethode  

Ingrediënten  Tips en weetjes Beste bier op het bierfestival in 
Tremelo en zilveren medaille van 
beerawards.be 
 

Kleur Bijna helder blond 
met witte kraag 
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Noblesse (33cl) 5,5% 
Brouwerij de Dochter van de Korenaar, Baarle-Hertog  
 

 
  

Gisting Hoge Gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Dorstlessend, met een pittige 
afdronk en een zachte nasmaak 

Bierstijl Blond Schenkmethode  

Ingrediënten Gebruikte hopsoorten: 
Magnum, Saaz, 
Pacific Gem 

Tips en weetjes Dit bier won in 2009 de Goudse 
Bierprijs. Het smaakt prima bij vis en 
schaaldieren 
 

Kleur Edel blond bier 
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Census (33cl) 5,5% 
Brouwerij Hoplinter, Oplinter  
 

 
 

Gisting Hoge Gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Moutzoet met een lichte 
hopbitterheid. 

Bierstijl Blond Schenkmethode  

Ingrediënten Magnum- en Nugget-
hoppen en gekruid 
met koriander. 

Tips en weetjes In zijn garage aan de Ganzendries 
werkte David drie jaar lang samen 
met een stille vennoot aan dit 
Oplinters bier  

Kleur Bijna helder 
goudblond bier met 
een sneeuwwitte 
schuimkraag. 
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Record (33cl) 6% 
De Orde van de Groene Bel, Sint-Martens-Bodegem 
Gebrouwen in microbrouwerij Den Triest 
  

 
 

  

Gisting Hoge gisting met 
nagisting op fles niet 
gepasteuriseerd, niet 
gecentrifugeerd, 
ongefilterd 

Karakter, smaak 
en aroma 

Niet volmondig, vrij romig in de mond, 
met een zeer fijn gehopte bitterheid 
die sterker wordt in de afdronk en 
nasmaak, die mooi zacht blijft hangen 
 

Bierstijl Blond Schenkmethode Het gistbezinksel kan, indien gewenst, 
toegevoegd worden wanneer het glas 
bijna leeg is. Dit zal een extra hoppige 
smaakevolutie teweeg brengen 
 

Ingrediënten Gerstemout, verse 
Record hop, verse 
Northern brewer hop, 
gedroogde Fuggles 
hop, gist, water 

Tips en weetjes Het Record bier wordt gemaakt met 
verse hop, die vlak na het plukken 
rechtstreeks de ketel in gaat. Deze 
techniek wordt 'green hopping' 
genoemd en geeft dit bier zijn uniek 
karakter. Record is een oude hopsoort 
die al meer dan 60 jaar geleden terug te 
vinden was in de streek rond Aalst en 
Asse 
 

Kleur Mistig donkerblond  
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Vita (33cl) 6,7% 
Viridis Vallis, Hoeilaart  
 

 
  

Gisting Hoge Gisting 
Hergisting op fles  

Karakter, smaak 
en aroma 

Ambachtelijk bier met subtiel fruitig 
aroma, een licht kruidig en hoppig 
karakter, droog 

Bierstijl Blond – lichte tripel Schenkmethode 6 – 8° C; rustig inschenken, 
gistbodem in fleslaten 

Ingrediënten 4 granen, water, gist, 
2 luxe hoppen van 
Tjechië en USA 

Tips en weetjes Viridis Vallis is Latijn voor 
“Groenendaal”, een prachtige regio 
in Hoeilaart aan de rand van het 
Zonienwoud. 
 
Dit bier werd ontwikkeld in Hoeilaart 
en is nieuw sinds april 2018 

Kleur Helder goud blond 
met witte, stevige 
schuimkraag 
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Tripel 
Oorspronkelijk een bier waarbij meer dan een dubbele hoeveelheid mout werd gebruikt; nu staat het voor 
een goudkleurig bier met een moutige, alcoholische en soms licht zoete nasmaak. Alcoholpercentage 
van 7 à 9 vol %. Na de hoofdgisting volgt een tweede gisting van 5 weken bij 8 à 10° C. Daarna wordt 
het bier gefilterd en gebotteld met een hergisting van 3 weken (bij 21° C). 

 

Climax (33cl) 9,0% 
Brouwerij Hoplinter, Oplinter  
 

  
  

Gisting Hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Fruitig, wat citrus, licht kruidig 

Bierstijl Tripel Schenkmethode  

Ingrediënten 3 hopsoorten en 4 
kruiden 

Tips en weetjes Dit bier is het hoofdingredient van 
de biercocktails van brouwerij 
Hoplinter: De Pussy Pepper en de 
Lemon Licker. Beide zijn aanraders, 
zelfs voor niet bierdrinkers. 

Kleur Schuimig blond 
gesluierd bier 
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D’Ravotter Tripel (33cl) 7,5% 
Weyneshop Brewery, Mechelen  
 

 
  

Gisting hoge gisting, met 
nagisting in de fles, 
ongefilterd 

Karakter, smaak 
en aroma 

In het bier zit een toets van 
appelsien, kandijsuiker en zoethout 

Bierstijl Tripel Schenkmethode  

Ingrediënten Gerstemout (biscuit), 
hop, zoethout, 
sinaasschil, gist, 
suiker, water 

Tips en weetjes D'Ravotter komt van "De Drau 
Ravotters" oep zen Mechels of de drie 
Ravotters. 
 

Kleur donkerblond 
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MAK eens proeven (33cl) 7% 
MAK Brewery, Sterrebeek  
 

 
 

  

Gisting hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Het bier begint licht zoet, met hints 
van zomers steenfruit en een 
mondvullende romige smaak. Fruitig 
met lichte citrustoets en fijne 
bitterheid, mooi in balans 

Bierstijl Tripel Schenkmethode  

Ingrediënten Water, mout, hop en 
gist 

Tips en weetjes Volgens de heren van MAK Brewery is 
“Brouwen soep maken voor venten.” 
 

Kleur Goudblond en licht 
gesluierd 
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Vlaamsche Leeuw (33cl) 8,5% 
Brouwerij van Vlaanderen, Wielsbeke  
 

 
  

Gisting Hoge gisting 
Nagisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Aroma van Saaz hop, zachte mout 
en geparfumeerde fruitigheid van 
peren en appels in de afdronk 

Bierstijl Tripel Schenkmethode Jij beslist of er een centimeter bier 
in het flesje blijft of niet! 

Ingrediënten Water, mout, gist, 
suiker 

Tips en weetjes Gebrouwen als hommage aan de 
dappere lui die destijds op 
11 juli 1302 de Fransen in de pan 
hakten Kleur Blond, Helder 
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Dubbel of Donker 
Oorspronkelijk een bier waarbij een dubbele hoeveelheid mout werd gebruikt, maar het is geëvolueerd tot 
een licht-of donkerbruin bier met zoetige smaak en bittere nasmaak. Aroma van rozijn, zoethout en kandij 
met een gebrande toets. Alcohol percentage rond de 6 vol %. 
 

Flurk 9 (33cl) 9% 
Flurkbrouwers, Neerijse   
 

 
  

Gisting Hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Door de Belgische gistsoort en het 
gebruik van havermout en 
geroosterde gerstemout komen er 
aroma's van banaan en vanille vrij. In 
de zachte smaak zijn toetsen van 
chocolade en kandij terug te vinden. 

Bierstijl  Schenkmethode Inschenken als een bronstig damhert 

Ingrediënten belgische gistsoort, 
havermout en 
geroosterde 
gerstemout 

Tips en weetjes top 10 beerawards.be 
 

Kleur Een donker roodbruin 
bier met crèmekleurige 
schuimkraag. 
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Hof Ten Dormaal - Donker (33cl) 7,5% 
Brouwerij Hof Ten Dormaal, Tildonk  
 

 
  

Gisting Bovengisting Karakter, smaak 
en aroma 

Zoete, moutige en hoppige smaken, 
die worden afgerond door een wat 
bittere afdronk. 
 

Bierstijl Amber Schenkmethode 7-9 graden 

Ingrediënten Granen en hopsoorten 
geproduceerd op de 
boerderij van Hof ten 
Dormaal 

Tips en weetjes Hof ten Dormaal Donker wordt 
gebrouwen volgens de traditionele 
methode van de hoeve Hof ten 
Dormaal 

Kleur Amber, bijna kastanje 
kleurig 
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Gouden Carolus Classic (van het vat) 8,5% 
Brouwerij Het Anker, Mechelen   
 

 
  

Gisting Hoge gisting  
Hergisting op de fles  

Karakter, smaak 
en aroma 

Bier met een hoge denisteit dat de 
warmte van wijn en de frisheid van 
bier verenigt 

Bierstijl Donker speciaalbier  Schenkmethode Een vetvrij kelkglas bij de voet 
vastnemen en licht schuin houden. 
Het bier traag en in 1 beweging 
uitschenken zonder het glas of 
schuim te raken 

Ingrediënten Gebrouwen volgens 
de klassieke 
infusiemethode met 
Belgische hop, 
donkere en 
aromatische 
outsoorten en 
karamel 

Tips en weetjes Mechels Keizersbier genoemd naar 
de gouden muntstukken ten tijde 
van Keizer Karel 

Kleur Robijnrood  
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Moose Blues (33cl) 7,5% 
Brouwerij ’t Verzet, Anzegem  
 

 
  

Gisting Hoge gisting, 
hergisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Karamel komt als eerste uit de 
startblokken, op de voet gevolgd 
door wat zoethout. Fruitig met 
kruidige toetsen 

Bierstijl Donker Schenkmethode  

Ingrediënten De smaak verraadt 
gebrande mout en 
karamel. De toevoeging 
van Canadese 
esdoornsiroop zorgt 
voor een nog 
complexere 
smaakbeleving in de 
mond 
 

Tips en weetjes De “blues” in de naam van dit bier 
slaat wel degelijk op een neerslachtige 
bui en niet op de decolleté van de 
mooie dame naast u aan de toog. De 
“Moose” in de naam van dit bier slaat 
op de Canadese esdoornsiroop die 
verwerkt werd in het bier 

Kleur Diep donkerbruin bier 
met beige schuim dat 
snel weg trekt 
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Vlaamsche Leeuw Donker (33cl) 7,5% 
Brouwerij van Vlaanderen, Wielsbeke  
 

 
  

Gisting Hoge gisting  
Nagisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Volmondig met een lichtzoete 
smaak van de donkere mout, en 
een zacht bittere, fruitige afdronk 

Bierstijl Dubbel Schenkmethode  

Ingrediënten  Tips en weetjes Het bier werd in 2002 gelanceerd ter 
gelegenheid van de viering van 700 
jaar Guldensporenslag. 
Aanvankelijk werd het bier 
gebrouwen bij De Proefbrouwerij te 
Lochristi, maar na een jaar werd de 
productie overgedragen naar 
brouwerij Van Steenberge. 

Kleur diepbruin 
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Stout 
Origineel Iers bier. Donker, romig, zoetbitter met sterk gebrand of geroosterd aroma, veroorzaakt door de 
gebrande of geroosterde mout 
 

Naughty Russian (33cl) 11,5% 
Weyneshop Brewery, Mechelen  
 

 
  

Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Sterke chili smaak in de afdronk 

Bierstijl Imperial Stout, 
Russian Imperial 

Schenkmethode  

Ingrediënten Chili pepers, verse 
munt en 80% pure 
Belgische cacao 

Tips en weetjes Het is geen goed idee om dit bier te 
googelen als je op het werk bent 

Kleur Zwart 
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Zwarte madam(33cl) 9,3% 
Brouwerij Warmebol, Aartselaar  
 

 
  

Gisting  Bovengisting Karakter, smaak 
en aroma 

De diverse gebrande moutsoorten 
geven toetsen van karamel, 
rozijnen, noten, honing, chocolade 
en koffie 

Bierstijl Bio stout Schenkmethode Het flesje eerst voldoende hoog 
houden en geleidelijk aan zakken 
naarmate de kraag zich vormt 

Ingrediënten roggemout, haver en 
een drietal hopsoorten 
uit de streek van 
Poperinge 
 

Tips en weetjes De Zwarte Madam is een, op een 
hoge stenen sokkel geplaatst, 
Onze-Lieve-Vrouwbeeld op de 
grens van Nederokkerzeel en 
Erps-Kwerps. Het bekendste 
verhaal is dat er op deze plaats 
rond middernacht stemmen 
hoorbaar waren, die de bezoekers 
naar de Molenbeek lokten waar ze 
vervolgens verdronken. Later 
richtten de eigenaars van het 
kasteel Balkenmolen hier een 
Mariabeeld op 

Kleur Aardedonker met een 
crèmekleurige 
schuimkraag die 
redelijk snel inzakt tot 
fijn laagje 
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Amber 
Amber of ‘Special Belge’ is een bierstijl die gelanceerd werd na de 1e wereldoorlog als ‘overwinningsbier 
in Engelse stijl’. De specifieke amberkleur ontstaat dor het gebruik van kleur- of kara(mel)-mouten. De 
dichtheid en het alcoholpercentage zijn te vergelijken met die van de pils, hoewel er de laatste jaren een 
aantal degustatiebieren werden ontwikkeld die hogere alcoholgehaltes hebben (tussen 6 en 12 vol. %). 
 

Super Kroon (33cl) 6,5% 
Brouwerij De Kroon, Neerijse   
 

 
 

Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Een moutig caramelaroma, diverse 
hoparoma’s (groen, citroen, zwarte 
bes) komende van de vier hopgiften 
en speciale gistflavours (ananas, 
appel, truffel) gevormd door de 
verschillende gisten die gebruikt 
worden. Het bier heeft een bittere 
smaak en een fijne nabitterheid 

Bierstijl Belgische Pale Ale, 
amber volmoutbier 

Schenkmethode  

Ingrediënten Gerstemout, hop (4x 
toegevoegd), gist, 
water 

Tips en weetjes Naar origineel recept van Special 
Crown, een bier van de voormalige 
Brouwerij De Kroon, actief van 1897 
tot 1983. De nieuwe Brouwerij De 
Kroon, geopend sinds 23 april 2013, 
is een initiatief van de familie Delvaux 

Kleur Amber 
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India Pale Ale 
De India Pale Ale bieren, kortweg IPA genoemd, is een bierstijl binnen de categorie van de van oorsprong 
Engelse/Schotse ‘Pale Ale’s’. De IPA kent zijn oorsprong in de 17de eeuw, toen Engeland bier exporteerde 
naar haar overzeese koloniën. Een zeilschip was destijds bijna 5 maanden onderweg, waardoor gewoon 
bier niet lang genoeg houdbaar was. De Engelse brouwers  ontwikkelde een bier dat zwaarder gehopt was 
en een groter alcoholpercentage bevatte, waardoor het langer bewaarde en meer geschikt was voor 
transport naar de overzeese gebieden.  
 
Deze bierstijl is de laatste jaren niet meer weg te denken uit het populaire gamma; denk hierbij maar aan 
bieren zoals de Vedet IPA, Palm Hop Select, Hopus Primeur, etc. Toch brak deze bierstijl pas in 2010 echt 
door, nadat steeds meer micro-brouwerijen gingen experimenteren binnen deze bierstijl. 
 

Flurk Hopper (33cl) 6,0% 
Flurkbrouwers, Neerijse   
 

 
 

Gisting Bovengisting Karakter, smaak 
en aroma 

Fris goudblond biertje dat door de dry 
hopping met 5 Amerikaanse 
hopvariëteiten een zomers aroma van 
citrus en tropisch fruit heeft 
 

Bierstijl IPA 
Dryhopping 

Schenkmethode  

Ingrediënten 5 Amerikaans 
hopveriëteiten  

Tips en weetjes Dit tweede bier van de flurk 
brouwers is het beste Flurk bier 
volgens meesterbrouwer Jonas 

Kleur Blond, licht troebel  
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Hip Hop Dubbel IPA (33cl) 8,0% 
De Keukenbrouwers, Hove   
 

 
 

Gisting Hoge gisting met 
hergisting 

Karakter, smaak 
en aroma 

Columbus hop brengt een stevige 
bitterheid die typisch voor een 
Amerikaanse IPA maar minder 
gekend in Belgische bieren. De 
bitterheid is zeer hoog en blijft 
lange tijd nasmaken. Dryhopping 
met Columbus en Cascade hoppen 
brengt een bloemig en citrus aroma 

Bierstijl IPA Schenkmethode Op de beats van Dr. Dre 

Ingrediënten Munich mout 15, 
Columbus bitter hop, 
Columbus Cascade 
aroma hop, US-05 
korrel gist 

Tips en weetjes De keukenbrouwers brouwen hun 
bier ambachtelijk in een 
bureelcontainer van 3 op 6 meter 

Kleur Donkeroranje met een 
gebroken witte 
schuimkraag 
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Hof Ten Dormaal – The Politician (33cl) 5,5% 
Brouwerij Hof Ten Dormaal, Tildonk   
 

 
 

Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Tikje zoet bij aanvang, moutig, 
gevolgd door een mooie groene 
hopbitterheid. Volgens ons heeft hij 
meer weg van een Saison dan van 
een IPA. 

Bierstijl Crisp IPA Schenkmethode  

Ingrediënten Duitse hop met een 
beetje Maris Otter 
mout 

Tips en weetjes "Ik beloof je een tuil vol bloemen" - 
Crisp Session IPA - Een bier dat elk 
seizoen kan gedronken worden… 
 

Kleur Wazig goudblond met 
een grote witte 
schuimkraag 
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Rebel Local (33cl) 8,5% 
Brouwerij ’t Verzet, Anzegem   
 

 
 

Gisting Hoge gisting 
Hergisting in de fles  
Niet gecentrifugeerd  

Karakter, smaak 
en aroma 

Licht fruitig, bloemig en hoppig 
aroma. Zoete smaak met licht 
bittere afdronk. Evenwichtig, 
eigenzinnig en karaktervol bier 

Bierstijl IPA Schenkmethode Traag uitschenken in een 
langwerpig glas dat naar boven toe 
versmalt. Het gistdepot apart 
uitschenken 

Ingrediënten Gerstemout, hop, 
suiker, gist, water 

Tips en weetjes Brouwerij ’t Verzet werd opgericht 
door drie vrienden die in de 
brouwerswereld actief zijn. Hun 
passie voor het brouwen laat zich 
proeven in dit eigenzinnig 
“weekend”-brouwsel 

Kleur Goudblond, licht 
wazig met een witte, 
romige schuimkraag 
die lang blijft. 
Ongefilterd, niet 
gepasteuriseerd 
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White Dragon (33cl) 7,5% 
Vliegend Paard Brouwers, Lochristi   
 

 
  

Gisting hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Hij smaakt licht en zoet door het fruit 
en een beetje bitter van de hop, en 
heeft een lange, droge maar toch ook 
zoete afdronk. 

Bierstijl IPA Schenkmethode  

Ingrediënten Hop: Citra, Galaxy, 
Mosaic 
Tarwe 
Water 

Tips en weetjes De brouwers van het Vliegende 
Paard, makers van de Préaris bieren, 
werden door Ratebeer.com in 2013 
uitgeroepen tot beste Belgische 
brouwerij 
 Kleur Bruingele kleur met een 

mooie schuimkraag 
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Fruitbier 
Fruitsoorten (meestal krieken) worden aan de lambiek toegevoegd tijdens de lagering, waardoor de 
vruchtensuikers vergisten en er een fruitige, niet – zoete smaak ontstaat. 

 

Boscoli Anker (25cl) 3,6% 
Brouwerij Het Anker, Mechelen   

 
 

 

Gisting Hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Zacht en uitgebalanceerd  

Bierstijl Artisanaal fruitbier op 
basis van blond 

Schenkmethode  

Ingrediënten Gerstenmout, hop, 
suiker, gist, 
vruchtensap, water 

Tips en weetjes Verwijst naar de culinaire term 
‘coulis’: een vloeibare substantie 
van gepureerde vruchten 

Kleur bordeauxbruin 
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Mystic Kriek (van het vat) 3,5% 
Brouwerij Haacht, Haacht   
 

 
 

Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Krachtige smaak van krieken 
gecombineerd met de frisheid van 
een witbier. Fruitzure aanzet die 
zachtjes overvloeit in een lichte 
zoete, niet kleverige afdronk 

Bierstijl Witbier met fruit Schenkmethode Voorzichtig uitschenken in een 
gespoeld, nat Mysticglas zonder dat 
de fles het schuim raakt 

Ingrediënten Gerstenmout, tarwe, 
hop, gist, 25% 
kriekensap uit 
concentraat, fructose, 
zoetstof, aroma’s, 
water 

Tips en weetjes Dit bier werd verkozen tot “Werelds 
Beste Fruitbier” op de World Beer 
Awards 2018 

Kleur Helder rood 
Gefilterd 
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Mystic Perzik (25cl) 3,7% 
Brouwerij Haacht, Haacht   
 

 
 

Gisting Hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Verfrissend met subtiele zoetigheid. 
Zonnegerijpte perzikken en witbier 
als tegengewicht.  

Bierstijl Witbier met fruit Schenkmethode 3/4 uitschenken in een gespoeld, 
nat glas. Het resterende bier 
walsen in de fles om de gistbodem 
los te maken en uit te schenken.  

Ingrediënten Gerstenmout, tarwe, 
hop, gist, 26% 
perzikkensap uit 
concentraat, fructose, 
zoetstof, aroma’s, 
water 

Tips en weetjes  

Kleur Licht troebel, 
schuimkraag met fijne 
bellen  
ongefilterd 
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Geuze 
Ontstaat door het mengen van jonge en oude lambieken en deze te laten hergisten op fles, soms nog 
jarenlang. Het mengen van die bieren wordt steken genoemd. Aan de lambikbieren wordt doorgaans geen 
gist toegevoegd. Kenmerkend voor de Lambik, is dat het tot stand komt door spontane gisting met wilde 
gisten uit de buitenlucht. Het streek rond het Pajottenland en de Zennevallei is internationaal bekend voor 
haar Geuze en Limbikbieren.  
 

Hansens Oude Geuze (37,50cl) 6,0% 
Geuzestekerij Hanssens Artisanaal, Beersel   
 

 
 

Gisting Spontane gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Fluweelzacht en lekker zuur; 
volmondig; fruitig met verwijzingen 
naar limoen en ananas; prikkelend op 
het gehemelte; hout; kortom: complex 

Bierstijl geuze Schenkmethode  

Ingrediënten Hop, gerstenmout, 
tarwe, water. 
Mengeling van de 
fijnsgte Lambiek. 

Tips en weetjes Dit bier is volledig gerijpt op 
eikenhouten vaten. 
 
De geuze wordt gebrouwen sinds 
1896 

Kleur  
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Oude Geuze Drie Fonteinen (37,50cl) 5% 
Brouwerij 3 Fonteinen, Beersel  
 

 
  

Gisting Spontane gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Heerlijk fruitig, appel, Citrus, 
sinaasappel, flink zuur bij slok 1 
maar dat went zeer snel. 

Bierstijl Geuze Schenkmethode  

Ingrediënten Gerstenmout, tarwe, 
overjaarse hop, 
water. 
Mengeling van 1, 2 
en 3 jaar oude 
lambiek gerijpt op 
eikenhouten vaten.  

Tips en weetjes Kan minstens tot 10 jaar na 
botteldatum worden bewaard. 
Oude geuze is een beschermde 
benaming. (E.G.). DE 3 fonteinen 
is een ambachtelijke 
geuzenstekerij 

Kleur  
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Saison 
Oranjegeel tot bronskleurig zomerbier, typisch voor Henegouwen en Waals-Brabant, gebrouwen met een 
hoog gehalte aan vergistbare suikers. Met een warme rijping met dry hopping. Het ruwe hopkarakter wordt 
gecompenseerd door de onvergiste suikers die de basis vormen van mogelijke hergisting op fles, die 
bijdraagt bij tot het sprankelende en fruitige karakter van dit typische zomerbier. 
(Frans woord voor ‘seizoen’) vindt zijn oorsprong in Henegouwen. Als seizoensbier oorspronkelijk door de 
boeren gebrouwen in de winter om gedronken te worden door de seizoensarbeiders in het oogstseizoen. 
Men brouwde in de winter om te voorkomen dat het bier slecht zou worden gedurende de bewaring. Deze 
bieren hadden een alcoholpercentage rond de 3% en waren extra gehopt voor de houdbaarheid. 
 

Hof Ten Dormaal – Dad’s tea (33cl) 6,5% 
Hof ten Dormaal, Kampenhout   
 

 
 

Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Licht hoppig, ietswat kruidig met 
accenten van jasmijnthee 

Bierstijl Saison met groene 
jasmijnthee 

Schenkmethode  

Ingrediënten Water, gerstemout, 
hop, jasmijnthee, 
suiker, gist 

Tips en weetjes Gebrouwen met de Hof ten 
Dormaal huisgist 

Kleur Wazig donkerblond met 
witte kraag 
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Natte Lore (33cl) 9,1% 
Brouwerij NatteLore, Leuven  
 

 
 

Gisting Hoge gisting met 
nagisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Zacht gemout en fijn gekruid, met 
stevige alcoholgeur. Eerst vrij 
fruitig en ‘tripel-like’, met een 
zachte zoetigheid die sterker 
wordt met een aangename (hop) 
bitterheid naar het einde toe 

Bierstijl Saison Schenkmethode  

Ingrediënten Gerstemout, 
tarwemout, hop, gist, 
suiker, kruiden, water 

Tips en weetjes Brouwerij NatteLore, een collectief 
van 8 vrienden uit het Leuvense, 
heeft als doel 'grensverleggende' 
biersoorten te brouwen 

Kleur Donkerblond 
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Hors Catégorie 

Gouden Carolus Cuvée van de Keizer 
Whiskey Infused (33cl) 11,7% 
Brouwerij Het Anker, Mechelen   
 

 
  

Gisting De opeenvolgende 
rijping in klassieke 
Bourbon vaten gevolgd 
door een verdere rijping 
in Het Anker vaten 
resulteert in een 
verfijnde whisky met 
een volle en 
evenwichtige smaak 

Karakter, smaak 
en aroma 

Krachtig en volmondig bier met 
subtiele toetsen van vanille, 
eikenhout en chocolade en een 
vleugje whiskey 

Bierstijl Whiskey infused 
speciaalbier 

Schenkmethode Kan best geschonken worden op een 
temperatuur van tien tot twaalf graden 
Celsius 

Ingrediënten Verrijkt met een infusie 
van Gouden Carolus 
Single Malt whisky 

Tips en weetjes Consumententrofee Zythos 2017 & 
2018, Goud 2018 BAB Brugge, 
World’s best spirit flavoured beer 
2016 & 2017 

Kleur donker robijnrood 
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Smokey Li (33cl) 8,0% 
Préaris – Vliegende Paard Brouwers, Oedelem  
 

 
  

Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Zoete aanzet met sterk gerookte 
afdronk 

Bierstijl Rookbier met 
Lapsang thee 

Schenkmethode  

Ingrediënten Gebrouwen met de 
Chinese thee 
Lapsang Souchong. 
Lapsang souchong 
komt oorspronkelijk 
uit de provincie Fujian 
Na oxidatie wordt 
deze thee in 
bamboemanden 
gedroogd boven 
brandend naald- of 
cypressenhout. 
Hierbij wordt een 
sterke rooksmaak 
ontwikkeld  

Tips en weetjes Dit bier werd gemaakt op vraag van 
nieuwsanker Lieven Verstaete voor de 
koffiebar van zijn vrouw Li O lait uit 
Brugge. De homebrew versie werd al 
geproefd en goedgekeurd op Tv door 
Sofie Van Rafelghem 
 

Kleur Amberkleurig 
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Dank aan onze sponsors 
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