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Welkom op het 16e Streekbierenweekend. 
 

Geniet, maar met mate(n) 😊😊



 

 

Aanbod 
 

Hapjes 1 

Everzwijnworst 1 

Oud Brugge Kaas 1 

Roger’s Handcooked Chips 1 

Gehaktbal 1 

Hamburger 1 

Pils 2 

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

Witbier 3 

Clementine (33cl) 5,3% 3 

Blond 4 

Decum 6 – Our Daily Bread (33cl) 6,0% 4 

Flurk (33 cl) 8,0% 5 

Flurk - Simpel Duif (33 cl) 5,8% 6 

Hof ten Dormaal – Barrel Aged Blond 2018 – 
Filliers (75 cl) 12% 7 

Lili Double Wheat Beer (33cl) 7,5% 8 

De Poes Houblon (33 cl) 5,5% 9 

Tripel 10 

Decum 9 - Tripel Gold (33 cl) 9,1% 10 

Goliath (33 cl) 9% 11 

MAK eens proeven (33cl) 7% 12 

De Poes Blond (33 cl) 8% 13 

Vlaamsche Leeuw (33cl) 8,5% 14 

Dubbel of Donker 15 

Carya (33cl) 5,7% 15 

Decum 10 – Whisky Infused (33 cl) 10,2% 16 

De Poes Bruin (33cl) 8,5% 17 

Smoked Porter (33 cl) 7% 18 

Stout 19 

Hercule Stout (33cl) 9% 19 

Hof ten Darth Maul (33 cl) 9,7% 20 

Lola (33cl) 7,5% 21 

Tempelhof Stout (33 cl) 11,2% 22 

Amber 23 

Super Kroon (33cl) 6,5% 23 

India Pale Ale 24 

Belgian Double IPA (van het vat) 7% 24 

Belgian Haze IPA (33cl) 6,5% 25 

Chihuahua (33cl) 3,9% 26 

Chili IPA (33cl) 7,3% 27 

Hoppa Green  (33cl) 8% 28 

Den Triest IPA (75 cl) 7,5% 29 

Fruitbier 30 

Den Triest Kriek (75 cl) 5% 30 

Hof ten Dormaal – Bramen Zure Van Tildonk  
(33 cl) 6% 31 

Kriek Lindemans (25cl) 3,5% 32 

Geuze 33 

Oude Geuze de Cam (33,75cl) 6,5% 33 

Boon Mariage Parfait (33,75cl) 8% 34 

Saison 35 

Hof Ten Dormaal – Dad’s tea (van het vat) 
6,5% 35 

Natte Lore Hors Saison (33cl) 9,1% 36 

The One (33cl) 6,5% 37 

Saison Greenhopped (75cl) 6% 38 

Stoute Lore Black Saison (33cl) 8,2% 39 

Hors Categorie 40 

Damme Jeanne Brut (25cl) 8,5% 40 

Sportzot (33cl) 0,4% 41 

Bier Cocktail 42 

Lucious Lindemans 42 



 

 

 

Santé! 
 
Welkom op het 16e Streekbierenweekend, een initiatief van de Scoutsvrienden van het Bier. 
 
Met enkele enthousiaste scoutsvrienden organiseren we dit jaar de 16de editie van het Streekbierenweekend. 
Wij hebben voor jullie een fantastisch feestweekend in petto met lekkere streekbieren, fantastische live 
muziek, stoofvlees friet en zelfs een beerpairing. Het streekbierenweekend zal dit jaar voor de eerste keer 
doorgaan in de nagelnieuwe lokalen van Scouts Zaventem. 
 

Vrijdag 
kan je vanaf 20u komen genieten van onze heerlijke streekbieren. Voor de hongerigen serveren wij droge 
worst, kaas, een gehaktballetje of een hamburger. De live band Rosebud zal zeker voor de nodige sfeer en 
ambiance zorgen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rosebud ontstond als gelegenheidsband. Wat eerder 
toevallig begon blijft verder duren en zij spelen vol passie 
nostalgische rock van Elvis Costello, Elvis Presley, Chubby 
Checker, Roy Orbison, The Beatles en vele anderen… 
 

 

Zaterdag 
starten wij om 16u met onze eerste editie van de beerpairing. Hier zullen we 5 gerechtjes serveren met 5 
aangepaste biertjes uit ons assortiment. Onze huis biersommelier zal ook zorgen voor de nodige duiding bij 
de door ons gemaakte keuzes. Plaatsen zijn beperkt dus snel inschrijven is de boodschap. Vanaf 18u kan je 
aanschuiven voor een lekkere portie stoofvlees friet. Later op de avond gaat het dak eraf met DeWit & Koo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DeWit & Koo, reeds eerder te gast op vorige edities van het 
Streekbierenweekend, speelt covers maar ze noemen 
zichzelf liever een 'meezing band'. 
Ambiance gegarandeerd! 
 



 

 

Meten is weten 
Bier en cijfers, het lijkt een combinatie waar niet iedereen meteen warm van zal worden. Nochtans kan je 
met inzicht cijfers de bieren die je drinkt beter begrijpen. Door een aantal parameters in cijfers te gieten, kan 
je bieren al “lezen” voor de dop van de fles is. Hieronder geven we je tekst en uitleg over een aantal cijfers, 
die onlosmakelijk met bier verbonden zijn.  
 

Kleur in cijfers 
 
De kleur van bier en van mout wordt gemeten in EBC’s. EBC staat voor European Brewery Convention. Een 
EBC komt overeen met 1ml jodium in 100 ml water. Er bestaan nog een aantal andere methoden om de kleur 
van het bier aan te duiden. In de Verenigde Staten gebruiken ze bijvoorbeeld een soortgelijke schaal, de 
SRM-schaal. 
 

 
 
6 – 9 EBC   Bleek tot licht blond 
9 – 12 EBC  Blond – geel 
12 – 20 EBC   Goud 
20 – 30 EBC   Amber 
30 – 45 EBC   Koper  
45 – 75 EBC  Donker koper / bruin 
75 – 120 EBC   Zeer donker bruin, doorschijnend 
>120 EBC  Zwart, niet doorschijnend  
 

Bitterheid in cijfers 
 
Ook de bitterheid van een bier kan je meten. Dit gebeurt in de meeste gevallen in IBU’s. IBU staat voor 
International Bitterness Unit. De bitterheid van bier kan afkomstig zijn van verschillende bronnen. 
Bijvoorbeeld van Hop, kruiden, of geroosterde mout. De IBU geeft enkel de hopbitterheid weer. In de hop 
zitten alfazuren die het bier haar bitterheid geven. Deze alfazuren zijn meetbaar. Elke milligram alfazuur per 
liter bier, is een IBU-punt. 
 
Hoewel IBU dus een indicatie geeft van de bitterheid van het bier, is het dus niet gezegd dat een bier van 50 
IBU ook daadwerkelijker bitterder smaakt dan een bier met 40 IBU. Wanneer de bitterheid afkomstig is van 
kruiden of mout, zie je dit immers niet terug in de schaal.  
 
Verder wordt de manier waarop we bitterheid ervaren, ook beïnvloed door de hoeveelheid koolzuur en de 
temperatuur van het bier.   
  



 

 

Hapjes 
Bij een lekker biertje hoort een lekker hapje... 
 

Everzwijnworst 
Plankje met droge worst met everzwijn – Karakter in fijne schijfjes. 

Oud Brugge Kaas 
Plankje met één jaar oude kaas, gerijpt door de meester-kaasmaker – Hard, pittig, en… West-Vlaams. 

Gehaktbal 
Gebakken balletje – Het moet maar zo lekker niet zijn. 

Hamburger 
Pistolet met hamburger – Een goeie fond leggen hoeft niet lang te duren! 

Roger’s Handcooked Chips 
150 gram artisanale pittige chips – met Black Pepper & Seasalt, Seasalt, Sour Cream of Onions of Chili 
 

   
 

 
 



 

 

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  Pilsglas van het vat 

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 

 



 

 

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. 

Clementine (33cl) 5,3% 
Brasserie Atrium, Marche-en-Famenne  

 
  

Gisting Hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Moutzout met een lichte 
hopbitterheid. Koriander, 
Sinaasappelschil en een 
hint van citrus.  
 
14 EBU 

Bierstijl Witbier Schenkmethode Schenken in een Tumbler  
 
4-7°C 

Ingrediënten Water, gerstenmout, tarwe, 
haver, mandarijnschil, 
limoenschil, hop, koreander, gist 

Tips en weetjes Quote van op de flesjes : 
Les réunions de 20 heures 
deviennent une simple 
formalité. 

Kleur Witbier met een oranje schijn 
door de zeste van mandarijn 
 
6 EBC 



 

 

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 %. 
 

Decum 6 – Our Daily Bread (33cl) 6,0% 
Brouwerij Decum, Tienen   

 
 

Gisting Hoge gisting 
Hergisting op fles  
 
4 weken lagering 

Karakter, smaak 
en aroma 

Hoppig en fris, met een licht 
bitterzure nasmaak.  
 
24 EBU 

Bierstijl Blond  Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
Tulpglas 
 
4 – 6°C 

Ingrediënten Uitsluitend natuurlijke 
ingrediënten 

Tips en weetjes Dit bier wordt gebrouwen met verse 
broodkruimels. Decum 6 is slechts 
verkrijgbaar in kleine hoeveelheden; 
daarom noemden de voorouders 
van de brouwer het 
“vierduimenbier”. 
 
De Decum-bieren worden 
ongefilterd afgevuld. Zo worden de 
aroma’s optimaal behouden.  

Kleur Lichtblond, parelend 
met een stevige 
schuimkraag.  
 
7 EBC  



 

 

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

 
  

Gisting Hoge Gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

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

Bierstijl Blond Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas.  

Ingrediënten Gerstemout, water, 
gist en hop op smaak 
gebracht met een 
fijne selectie kruiden 
en specerijen. 

Tips en weetjes Dit bier werd voor het eerst 
gebrouwen onder de naam “Flurk 
900” en was een gelegenheidsbier 
voor de festiviteiten in het kader van 
900 jaar Everberg. Na de feesten 
bleef er een grote vraag naar dit bier, 
waardoor de flurkbrouwers zijn 
blijven brouwen. Intussen hebben ze 
al 4 bieren uitgebracht.  
 
Beste bier op het bierfestival in 
Tremelo en zilveren medaille van 
beerawards.be 
 

Kleur Bijna helder blond 
met witte kraag. 
 
8 EBC 

  



 

 

Flurk - Simpel Duif (33 cl) 5,8% 
Flurkbrouwers, Everberg  
 

 
  

Gisting Hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Zoet, citrusfruitig, moutig, 
koolzuurprikkelen 
 
20 EBU 

Bierstijl Blond Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas.  

Ingrediënten Gerstemout, water, 
gist en hop 

Tips en weetjes De Simpel duif is de nieuwste telg 
in de Flurk-familie.  

Kleur Helder blond met 
romige witte kraag.  
 
7 EBC 

 
  



 

 

Hof ten Dormaal – Barrel Aged Blond 2018 – 
Filliers (75 cl) 12% 
Hof ten Dormaal, Kampenhout  
 

 
  

Gisting Bier van hoge gisting 
en gerijpt in eiken 
houten vaten.  

Karakter, smaak 
en aroma 

Zoet, kleine bitterheid, toetsen van 
vanille  

Bierstijl Blond speciaalbier  Schenkmethode Schenken in een tulpglas of een 
kelkglas Aanbevolen 
schenktemperatuur 5-8°C 

Ingrediënten Dit bier heeft gerijpt 
op Filliers Gin vaten.  

Tips en weetjes Bier gebrouwen voor export naar 
de VS, met gelimiteerde productie. 
Het het Barrel Aged Beer, is bier 
gebrouwen in eiken vaten waarin 
onder meer cognac of madera 
werd gemaakt. 90% van de 
productie gaat naar de VS. Deze 
Barrel Aged heeft gerijpt op Filiers-
gin vaten.  

Kleur Blond  

 
  



 

 

Lili Double Wheat Beer (33cl) 7,5% 
La Grande d’Ame, Herent  
 

 
 

Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Zoet, kruidig met toetsen van 
gember, exotisch fruit, 
kolzuurprikkelend, kleine 
alcoholtoets, zachte hopbitterheid  
 
17 EBU 

Bierstijl Blond Schenkmethode Schenken in een pilsglas 

Ingrediënten  Tips en weetjes Een artisanaal bier ontstaan uit 
liefde voor ontdekkingen. LILI brengt 
wonderbaarlijke aroma’s van achter 
de horizon samen met lokale 
goesting. Neem een vlucht met 
deze dame. 

Kleur Donkerblond tot 
koperkleurig met een 
gebroken witte 
schuimkraag 
 
15 EBC 

 

  



 

 

De Poes Houblon (33 cl) 5,5% 
Brouwerij De Poes, Tielt  
 

 
Gisting Hoge gisting  Karakter, smaak 

en aroma 
Moutzoet met matige hopbitterheid. 
Kruidig, beetje rokerig, toetsen van 
abrikoos en perzik.  
 
25 EBU 

Bierstijl Blond Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas. 

Ingrediënten Gerst, water, suiker, 2 
Belgische hopsoorten 
(waaronder Merkur 
als bitterhop. De 
andere aromahop is 
per brouwsel terug te 
vinden op het etiket).  

Tips en weetjes De Poes Houblon is steeds met Dry-
Hop techniek verrijkt, de eerst batch 
Dry-Hoppen we met de aromahop 
"Saaz", hiermee beogen we een zacht 
en aangenaam aroma. 
 
De brouwerij (en dus ook dit bier) dankt 
haar naam aan het favoriete huisdier 
van de brouwer.   

Kleur Goudkleurig  

 

  



 

 

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). 
 

Decum 9 - Tripel Gold (33 cl) 9,1% 
Brouwerij Decum, Tienen  
  

 
 

Gisting Hoge Gisting 
Hergist op fles  
 
6 weken lagering 

Karakter, smaak 
en aroma 

Aroma: Karameltoets, droog aroma 
Smaak: intens en volmondig, fris en 
explosief, bitterzoet.  
 
30 EBU 

Bierstijl Blond 
Trippel  

Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas 

Ingrediënten  Tips en weetjes Decum 9 is het favoriete bier van 
brouwer Daniel. Hij brouwde dit bier 
voor de geboorte van zijn petekind.  

Kleur Amber, lichtgouden 
glans 
18 EBC 



 

 

Goliath (33 cl) 9% 
Brasserie des Légendes,  Ath 

 
 

 

Gisting Hoge Gisting 
Hergist op fles  
 

Karakter, smaak 
en aroma 

Frisse smaak, citrustoetsen. 
Gember, witte peper, honing, zoet, 
lange nabiterheid 
 
38 EBU 

Bierstijl Tripel 
 

Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas 
 

Ingrediënten Gemaakt met 100% 
natuurlijke 
ingrediënten van 
lokale oorsprong. 

Tips en weetjes Goliath is een van de reuzen van Ath. 
Het bier is ook bekend als Gouyasse 
Tradition, een creatie van ‘maître-
brasseur’ Pierre Delcoigne. 
 
Favoriete bier van Zaventemmenaar 
“Wis”, die 1000 bieren dronk in 3 jaar 
tijd. 

Kleur Goudblond  
 
11 EBC 

  



 

 

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 Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas 

 

Ingrediënten Water, mout, hop en 
gist 

Tips en weetjes Volgens de heren van MAK Brewery is 
“Brouwen soep maken voor venten.” 
Vorig jaar stond dit bier ook op de 
kaart, maar werd het niet geserveerd 
omdat ‘soep’ maken precies toch niet 
zo eenvoudig is. 
 

Kleur Goudblond en licht 
gesluierd 

 

  



 

 

De Poes Blond (33 cl) 8% 
Brouwerij De Poes, Tielt 
  

 
 

Gisting Hoge gisting 
Hergisting op fles  

Karakter, smaak 
en aroma 

Lichte citrus toetsen, licht gezoet, 
moetig en licht kruidig. Lichte bittere 
afdronk 
 
30 EBU 

Bierstijl Tripel Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas 
 
8 -10°C 

Ingrediënten Gerst, tarwe, haver, 
mais, 2 Belgische 
hopsoorten, water, 
kruiden en gist.  

Tips en weetjes De brouwerij (en dus ook dit bier) 
dankt haar naam aan het favoriete 
huisdier van de brouwer.   

Kleur Goudgeel helder bier, 
met matige 
schuimkraag. 

 

  



 

 

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 Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas 
 
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 

  

  



 

 

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 %. 

Carya (33cl) 5,7% 
Brasserie Atrium, Marche-en-Famenne  
 

 
  

Gisting Hoge gistig 
Hergisting op fles 
 

Karakter, smaak 
en aroma 

Mooie gebrande, moutige smaak met 
toetsen van karamel en chocolade. 
De aroma’s en de smaak van de 
pecannoten blijven kenbaar 
aanwezig 
 
15 EBU 

Bierstijl Bruin Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
Tulpglas 

Ingrediënten Water, gerstmout, 
haver, pacannoten, 
hop, gist 

Tips en weetjes Beste experimenteel bier op de 
World Beer Awards 2019 
 
Helemaal leeggieten als je de ware 
aard en de ware kleur van de Carya 
wil leren kennen 

Kleur Troebel bruin met 
een crèmekleurige 
schuimkraag 
 
54 EBC 



 

 

  

Decum 10 – Whisky Infused (33 cl) 10,2% 
Brouwerij Decum, Tienen  
  

 
 

Gisting Hoge gistig 
Hergisting op fles 
8 weken lagering 

Karakter, smaak 
en aroma 

Zoet aroma en een explosieve 
smaak. Krachtig, intens met toetsen 
van eikenhout, kruiden en 
chocolade. Zoete nasmaak.  
 
65 EBU 

Bierstijl Donker speciaalbier Schenkmethode Schenken in een kelkgals of in een 
tulpglas.  
 
10-12°C 

Ingrediënten Special Peated Single 
Malt whisky 

Tips en weetjes Decum 10  werd verrijkt met een 
infusie van speciaal geselecteerde 
Peated Single Malt whisky. Dit 
resulteert in een uitzonderlijk bier 
met subtiele smaken en toetsen van 
eikenhout, kruiden en chocolade. 

Kleur Zeer donker. 
Donkerbruine glans.   
 
184 EBC 

  



 

 

De Poes Bruin (33cl) 8,5% 
Brouwerij De Poes, Tielt 
  

 
 

Gisting Hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Aroma’s van zoethoud en 
karamelmout, met wat mokka in de 
achtergrond. Zachte smaak waarin 
de mokkabitterheid het voortouw 
neemt. Licht zoet met iets van 
karamel, kandij en een vleugje rood 
fruit.  
 
25 EBU 

Bierstijl Dubbel  Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas.  
 
8 – 10° C 

Ingrediënten Gerst, tarwe, haver, 
water, kandijsuiker, 3 
Belgische hopsoorten 
(merkur, Brewers 
Gold en Whitbread 
Golding 

Tips en weetjes De brouwerij (en dus ook dit bier) 
dankt haar naam aan het favoriete 
huisdier van de brouwer.   

Kleur Mooie donkerbruine 
kleur  



 

 

Smoked Porter (33 cl) 7% 
Brouwerij Sweynbeer, Elewijt 
  

 
 

Gisting Hoge gisting Karakter, 
smaak en 
aroma 

Zoet met een lichte moutbitterheid. 
Zeer gerookt, leder en geroosterd. 
 
30 EBU 

Bierstijl Een baltic porter Schenk 
methode 

Schenken in een kelkglas of in een 
tulpglas.  

Ingrediënten Een gedeelte van de 
pilsmout werd vervangen 
door rookmout. Deze mout is 
gerookt boven beukenhout.  
Aan het einde van het koken 
worden wat gedroogde vijgen 
toegevoegd voor extra 
aroma. De gebruikte gist en 
maischschema zorgen voor 
de nodige restsuikers om dit 
bier voldoende body te 
geven. 

Tips en 
weetjes 

De “sweynbeer” staat voor sterkte en 
macht, het is een mythisch dier. 
 
Zo heeft het sterrenbeeld de Grote 
Beer niks te maken met een beer 
maar wel met een “sweynbeer”. 

Kleur Bijna helder zwart bier met 
stabiele beige kraag 
 
51 EBU 



 

 

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

Hercule Stout (33cl) 9% 
Brasserie des légendes, Ellezelles  
 

  
 

Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Geroosterde mout soorten, fruit, 
chocolade, moutbitterig, zoetig maar 
heel lekker, een tikje gebrand: een 
perfecte zoetige moutige, licht 
gebrande stijlvaste stout. Het 
evenwicht tussen zoet en bitter, 
mout en hop. Moutige licht bittere 
afdronk. 
 
36 EBU 

Bierstijl Imperial stout Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
Tulpglas 

Ingrediënten Water, gerstemout, 
hop, gist 
 
90 EBC 

Tips en weetjes De naam is ontleend aan het 
personage Hercule Poirot over wie 
in Elzele wordt beweerd dat hij er is 
geboren. Gebrouwen zonder 
toegevoegde kruiden of suikers. 

Kleur Zwart 

 



 

 

Hof ten Darth Maul (33 cl) 9,7% 
Hof ten Dormaal, Kampenhout  
 

 
 

Gisting Bier van hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Zuur, toetsen van eik, siroop, rook en 
wijn.  

Bierstijl Sour Imperial Stout Schenkmethode Schenken in een kelkglas of tulpglas 

Ingrediënten  Tips en weetjes Het favoriete duistere bier van keizer 
Palpatine.  

Kleur Zwart 

  



 

 

Lola (33cl) 7,5% 
La Grande D’ame, Herent  
 

 
 

Gisting Hoge gisting met 
hergisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Chocolade, gebrande mouten, 
koffie, kruidige tonen en een citrus-
hop-aroma. Medium tot vol 
mondgevoel met kruidige, 
geroosterde chocolade smaken en 
een romig schuim. 
 
14 EBU 

Bierstijl Chocolate Stout Schenkmethode Best uitschenken met één oog toe 

Ingrediënten Water, mout, haver, 
pure cacao, hop en 
gist 

Tips en weetjes Lola past zowel bij bittere, zoete, 
gebrande als lichtzure smaken. O.a. 
perfect te combineren met 
verschillende chocoladecreaties 
 
Zilver op de BADF Beer Awards in 
2017 

Kleur Natuurlijk troebel, 
diep donkerbruine 
kleur, met rode tinten. 
 
78 EBC 

 

  



 

 

Tempelhof Stout (33 cl) 11,2% 
Hof ten Dormaal, Kampenhout  
 

 
Gisting Hoge gisting  

Hergisting op fles 
 

Karakter, smaak 
en aroma 

Donkere chocolade, kaneel, licht 
zurig, koffie. 
 
Bittere nasmaak met toetsen van 
koffie, geroosterde cacao.  

Bierstijl Imperial Stout Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
Tulpglas 
 
4-6°C 

Ingrediënten  Tips en weetjes Brouwer Jef van Hof Ten Dormaal is 
geen grote fan van zoete 
dessertstouts. Daarom brouwde hij 
in samenwerking met het Zweedse 
Tempel Brygghus deze imperial 
stout zonder franjes. Gewoon een 
heel degelijke, volle stout met alles 
wat er hoort in te zitten, zonder de 
extra's. 

Kleur Helder bruin-zwart 
bier met dunne 
romige beige 
schuimkraag.  

  



 

 

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 Schenken in een kelkglas of in een 
Tulpglas 

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 



 

 

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.  
 

Belgian Double IPA (van het vat) 7% 
Belgenius brewery gebrouwen bij Anders! 
   

 
 

Gisting Hoge gisting met 
hergisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Fruitig en fris in de neus. Zwaar 
gehopt met grote aangename 
bitterheid en balans. Mooi elegant 
bitter 
 
70 EBU 

Bierstijl Double IPA Schenkmethode Best inschenken als een brullende 
leeuw 

Ingrediënten Water, gerstemout, 
gist en 7 hopsoorten 

Tips en weetjes Voor mooie golvende manen kan je 
het residu dat in het flesje achterblijft 
in je haren smeren.  

Kleur Donker oranje  
 
20 EBC 



 

 

Belgian Haze IPA (33cl) 6,5% 
Belgenius brewery gebrouwen bij Anders! 
   

  
 

Gisting Hoge gisting met 
hergisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Fruitig in de neus met een heerlijke 
hoppige bitterheid die sappig is. Zeer 
lekkere en frisse nasmaak. 
 
40 EBU 

Bierstijl New England IPA style Schenkmethode Kan best geschonken worden in 
een glas. 

Ingrediënten Water, gerstemout, 
hop en gist 

Tips en weetjes Dit is momenteel het best verkopende 
bier in biercafé de Fiere Margriet in 
Leuven. Het café waar al veel 
gedegusteerd werd door de 
Scoutsvrienden van het Bier.  

Kleur Oranje  
 
18 EBC 

  



 

 

Chihuahua (33cl) 3,9% 
Brasserie Atrium, Marche-en-Famenne   
 

 
 

Gisting Hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Zoet met lichte hopbitterheid. 
Toetsen van tropisch fruit en wat 
citrus. Droge afdronk  

Bierstijl Session IPA Schenkmethode Schenken in een Tulpglas of in een 
shaker 

Ingrediënten Water, gerstemout, 
Ekuanot hop, gist 

Tips en weetjes Quote op het flesje: 
Petit mais imposante 

Kleur Wazig goudblond met 
witte schuimkraag 
 
12 EBC 

 
  



 

 

Chili IPA (33cl) 7,3% 
Brouwerij Sweynbeer, Elewijt 
   

  
 

 

Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Fris, pikant 
 
59 EBU 

Bierstijl Indian Pale Ale Schenkmethode Schenken in een Tulpglas of in een 
shaker 

Ingrediënten Challengerhop, 
warriorhop. Gekruid 
met chili  

Tips en weetjes Aan deze IPA werd +/- 1 Jalapeño 
per liter toegevoegd. Dit zorgt voor 
een licht prikkelende warmte in de 
keel maar is niet té pikant. 

Kleur Goudblond 
 
19 EBU 

 

  



 

 

Hoppa Green  (33cl) 8% 
Chapel Brewers, Kapelle op den Bos 
 

 
 

Gisting Hoge gisting 
Hergisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Dankzij de geselecteerde hoppen 
krijgt het zijn florale ‘hopneus’, een 
kruidigfris karakter met toetsen van 
amandel en pompelmoes, het opent 
de mond om nadien een waaier van 
agrum aroma’s vrij te geven. De 
afdronk is lang en romig met een 
fruitig - bittere smaak. Het is heerlijk 
gebalanceerd en heeft veel finesse. 

Bierstijl Double IPA Schenkmethode Schenken in een Tulpglas of in een 
kelkglas. 

Ingrediënten  Tips en weetjes Dit is nog een redelijk jong bier dat 
het levenslicht zag in maart 2019. 
 
Don’t let the taste go by! 

Kleur Goudblond 

 
  



 

 

Den Triest IPA (75 cl) 7,5% 
Den Triest, Kapelle-op-den-Bos  
 

 
 

Gisting Bier van hoge gisting  Karakter, smaak 
en aroma 

Bittere aanzet en dan tropisch fruit 
en een mooie nabitterheid. 

Bierstijl India Pale Ale Schenkmethode Schenken in een Tulpglas of in een 
kelkglas. 

Ingrediënten Water, mout, kruiden, 
hop en gist. 
 
Gebrouwen met 
Mozaik hops from the 
yakima valley 

Tips en weetjes Dit bier is winnaar geweest op 
verschillende festivals zoals Zythos 
bierfestival , BAB festival Brugge , 
Digitaal forum en geliefd op de 
festivals in Italie en Spanje . 

Kleur Troebel goudblond 
met oranjetoets met 
kleine witte 
schuimkraag 

 
  



 

 

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

Den Triest Kriek (75 cl) 5% 
Den Triest, Kapelle-op-den-Bos  
 

 
 

Gisting Bier van hoge gisting  
Hergist op fles  

Karakter, smaak 
en aroma 

Zoete nasmaak 

Bierstijl Fruitbier  Schenkmethode Schenken in een Tulpglas of in een 
kelkglas. 

Ingrediënten Kriekensap, gersten 
en tarwemout, water, 
hop, gist  

Tips en weetjes “De Triest” is een gehucht aan de 
oostdijk van de Willebroekse Vaart 
en ligt pal op de grens van de 
provincies Brabant en Antwerpen. 
Tot midden vorige eeuw was den 
Triest vooral gericht op Landbouw 
(de etymologische betekenis van 
“triest” is akkerland). Het landelijke, 
agrarische karakter is tot op de dag 
van vandaag vrijwel intact gebleven.  

Kleur Helder rode kleur met 
rozige schuimkraag. 

 
  



 

 

Hof ten Dormaal – Bramen Zure Van Tildonk  
(33 cl) 6% 
Hof ten Dormaal, Kampenhout  
 

 
Gisting  Karakter, smaak 

en aroma 
Aroma’s van eik, bessen, fruitzesten 

Bierstijl Fruitbier  Schenkmethode Schenken in een Tulpglas of in een 
kelkglas. 

Ingrediënten Zure van Tildonk en 
braambessen 

Tips en weetjes Dit bier is “de zure van Tildonk”, 
maar dan gerijpt met bramen.  

Kleur Rood-bruin  

  



 

 

Kriek Lindemans (25cl) 3,5% 
Lindemans, Vlezenbeek  

 
 

Gisting Spontane gisting Karakter, smaak 
en aroma 

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

Bierstijl Fruitbier Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
Tulpglas.  

Ingrediënten Fructose, hop, 
kriekensap, mout, 
tarwe en water 

Tips en weetjes De basis van de Lindemans Kriek is 
zorgvuldig geselecteerde lambiek 
met een gewogen gemiddelde 
leeftijd van ten minste één jaar en 
waarvan de oudste gedurende ten 
minste drie jaar in houten vaten 
heeft gerijpt. In 1985 roept Michael 
Jackson (de beroemdste bierexpert 
van deze tijd) de Kriek Lindemans 
uit tot één van de 5 beste bieren ter 
wereld. 

Kleur Rood, lichtjes 
gesluierd 



 

 

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.  
 

Oude Geuze de Cam (33,75cl) 6,5% 
Oude Geuzestekerij – De Oude Cam, Gooik  
 

 
 

Gisting Spontane gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Groene appeltjes, paardendeken, 
abrikoos en citrustoetsen op een 
specifiek zure bodem. 

Bierstijl Geuze Schenkmethode Glas: Tumbler 

Ingrediënten water, tarwe, gerst, 
overjaarse hop 

Tips en weetjes Er is 3 jaar werk aan een fles oude 
geuze. Dit bier is zeker 20 jaar 
houdbaar 

Kleur Licht amber  
 
12-25 EBC 

 
  



 

 

Boon Mariage Parfait (33,75cl) 8% 
Brouwrij Boon, Lembeek  
 

 
 

Gisting Spontane gisting Karakter, smaak 
en aroma 

Toetsen van citrus (pompelmoes, 
lemoen), houtaroma’s (vanille, 
kruidnagel, eik), en fenolische 
componenten die verwijzen naar 
whisky, vormen de boventoon. 
Wijnzuren en de smaak van jonge 
appels ronden het geheel af. 

Bierstijl Geuze Schenkmethode Schenk de fles voorzichtig uit in een 
droog tulpglas zonder het 
gistbezinksel. Schenken aan 12 à 
14 °C. 

Ingrediënten Gerstemout, tarwe, 
hop en water 

Tips en weetjes Eén keer per jaar wordt bij Brouwerij 
Boon een mengsel gemaakt van 
verschillende grote vaten Lambiek 
van 3 jaar oud. Deze Lambiek wordt 
speciaal  gebrouwen en heeft een 
hoge vergisting a asgraad. Dit geeft 
na een rijping van 6 à 12 maanden 
in de fles een bijzondere “Oude 
Geuze” van wel 8 Vol. % Alc.  
“Oude Geuze” is een door de E.U. 
beschermde benaming, die een 
hoge kwaliteit garandeert. 

Kleur Licht amber 
 
EBC 23,5  

 
 

 

  



 

 

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 (van het vat) 
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 Schenken in een kelkglas of in een 
Tulpglas 

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

Tips en weetjes Gebrouwen met de Hof ten 
Dormaal huisgist 

Kleur Wazig donkerblond met 
witte kraag 



 

 

Natte Lore Hors Saison (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. 
 
36 EBU 

Bierstijl Saison Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in 
een Tulpglas 

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 
 
De voorbije edities van het 
streekbierenweekend was de 
Natte Lore steeds een van de 
populairste bieren. Hoewel we dit 
zelf ook heel lekker vinden, 
hebben we een vermoeden dat 
het etiket er toch ook wel iets mee 
te maken heeft.  

Kleur Donkerblond 
 
12 EBC  



 

 

The One (33cl) 6,5% 
Atrium, Marche-en-Famenne  
 

 
 

Gisting Hoge gisting met 
nagisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Pittige aroma's zoals witte en 
zwarte peper, kruidnagel en fruitig 
op de achtergrond 

Bierstijl Saison Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in 
een Tulpglas 

Ingrediënten Water, gerstmout, 
tarwe, hop, 
koriander, gist 

Tips en weetjes Quote op de fles : 
Parce que toute histoire a un 
commencement 

Kleur 7 EBC 

  



 

 

Saison Greenhopped (75cl) 6% 
Brouwerij Sweynbeer, Elewijt 
  
 

 
 

Gisting Hoge gisting met 
nagisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Fruitig met toetsen van kruidnagel 
en peper  
 
28 EBU 

Bierstijl Saison  Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in een 
Tulpglas 

Ingrediënten Verse wilde hop  Tips en weetjes Saison met als aromahop verse 
wilde hop uit Zemst. De Hop is op 
zaterdag geplukt en zondag de ketel 
ingegaan. Omdat de bitterheid van 
deze hop onbekend was is deze 
enkel toegevoegd als aroma hop. 
Deze Saison is vergist met 2 
soorten gist. Eerst een algemene 
Ale gist en een dag later de speciale 
Saison gist. Deze is in staat om de 
suikers verder af te breken om zo 
een heel droog bier te bekomen. 

Kleur 9 EBC  

  



 

 

Stoute Lore Black Saison (33cl) 8,2% 
Brouwerij NatteLore, Leuven  
 

 
 

Gisting Hoge gisting met 
nagisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Aroma: gebrande mout, 
koffietoets, tikkeltje chocolade, 
fruitig.  
 

Smaak: wat zoet, gebrande mout, 
ook iets fruitigs, koffie, beetje 
chocolade, hopbitterheid. 

Bierstijl Black Saison Cuvee Schenkmethode Schenken in een kelkglas of in 
een Tulpglas 

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

Kleur Zwarte bier met 
beige kraag 

 
 
  



 

 

Hors Categorie 
Buiten-gewoon 
 

Damme Jeanne Brut (25cl) 8,5% 
Dame Jeanne, Brasschaat  
 

 
 

Gisting Hoge gisting met 
hergisting op fles 

Karakter, smaak 
en aroma 

Smaaktoetsen van appel, peer en 
roze pompelmoes. De smaak wordt 
vervolgens zachter en evolueert 
naar die van rijper en meer exotisch 
fruit zoals perzik en abrikoos om af 
te sluiten met een fijne hoppige 
nasmaak 

Bierstijl Champagnebier Schenkmethode Je kan deze best uitschenken met 
de nodige klasse, net zoals je 
champagne schenkt. 

Ingrediënten Gerstemout, 
tarwemout, hop, 
champagnegist en 
water 

Tips en weetjes Het depot (de Lie) van de 
champagnegist creëert de pareling 
én beschermt de drank tegen 
oxidatie waardoor geen 
bewaarmiddelen moeten worden 
toegevoegd. Kleur Blond  

 



 

 

Sportzot (33cl) 0,4% 
Brouwerij De Halve Maan, Brugge  
 

 
Gisting Hoge gisting Karakter, smaak 

en aroma 
ruitige aroma's combineren goed 
met de zoetige, maar zeker niet 
overdreven mout basis. Een klein 
fris zuurtje fungeert als 
tegenhanger. De adronk is vrij bitter, 
passend bij het geheel. 
 
30 EBU 

Bierstijl Alcoholvrij 
speciaalbier 

Schenkmethode Kan geschonken worden zonder het 
gevaar de consument nog verder te 
intoxiceren. 

Ingrediënten Water, gerstemout,  
kandijsuiker, gist en 
hop 

Tips en weetjes De basis van dit bier is de bekende 
Brugse Zot, waaruit de alcohol 
gefilterd wordt door een unieke 
filtratietechniek. Best wel zonde van 
al die Brugse Zot, maar het levert 
wel een lekker alcoholvrij bier op! 

Kleur Blond 
13 EBC 

 

 



 

 

Bier Cocktail 
Fris, sprankelend 
 

Lucious Lindemans 

 
 

Ingrediënten Lindemans Kriek, 
vodka, cointreau, 
citroensap, 
cranberrysap en een 
schijfje limoen 
 

Tips en weetjes Deze cocktail thuis maken? 
https://exceptionalflavours.co.nz/ 
recipes/dazzling-cocktail-with-
lindemans-kriek/ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dank aan onze sponsors 
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