BIER

LICHT ZOET, PITTIG BITTER, VOL EN SPRANKELEND:
24 INSPIRERENDE BIEREN

OP DE
BIERKAART!
Van een stevige body tot eigenzinnige dorstlesser
en van stijlvol aperitivo-bier tot borrelbier en
ideaal cocktail-ingrediënt. Deze biershoot laat
maar weer eens zien hoe gevarieerd het product
bier is. Verleid je gasten met een van deze bieren!
foto’s
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Ming Chao

met dank aan

café-restaurant De Beurs in Utrecht
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WARSTEINER WINTER
Warsteiner maakt voor de feestdagen iets extra bijzonders.
Laat gasten deze winter genieten van de feestelijke moutige smaak en koperrode amberkleurige gloed van Warsteiner Winter. Dit seizoensbier wordt volgens het Reinheitsgebot gebrouwen met alleen de beste ingrediënten: premium
Hallertau-hop, zomergerst en extra zacht brouwwater. We
hebben het hier over een doordrinkbaar speciaalbier met
een alcoholpercentage van 5,6%. De ideale drinktemperatuur is 4 graden Celsius. Het is volmoutig, met een vleugje
karamel voor een lichtzoete toon en een subtiele bitterheid.
Warsteiner Winter is nóg een reden om uit te kijken naar de
feestdagen.
warsteiner.nl

RODENBACH FRUITAGE
De wereldwijd geroemde brouw- en keldermeesters van
Rodenbach brouwen bieren van uitstekende kwaliteit die
net even anders zijn dan je verwacht: verrassend verfrissend. Dit jaar introduceerden zij Rodenbach FruitAge, een
heerlijk fris fruitbier gebrouwen van 100% natuurlijke
ingrediënten, zonder kunstmatige toevoegingen. Schenk
het in een aperitiefglas en serveer het met ijsblokjes, een
schijfje limoen en een blaadje munt. Een perfect alternatief
voor een cocktail. Het bier is laag-alcoholisch (3,9%) en
dorstlessend.
cheers.rodenbach.be/nl
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LOWLANDER
COOL EARTH
LAGER

WEIHENSTEPHANER
VITUS
Tonen van banaan, abrikoos en kruidnagel. Zowel de
doorgewinterde bierliefhebber als de argeloze proever zal
de smaak van deze prijswinnende Weizenbock van ’s
werelds oudste brouwerij waarderen. In tegenstelling tot
Nederlandse en Belgische bockbieren wordt Vitus het hele
jaar door gebrouwen, zo wil de Duitse traditie. Het bier
bevat 7,7% alcohol en is daarmee de robuuste versie van de
klassieke Hefeweizen. Toch drinkt deze Vitus verrassend
makkelijk door. Een aanrader in het najaar, hoewel je ‘m ook
prima het hele jaar door kunt serveren.
bierenco.nl

Pils mag dan nog steeds veel
verkocht worden, heel spannend is
het aanbod niet. Dat kan beter,
dachten de botanische brouwers
van Lowlander: lager in alcohol en
bomvol natuurlijke smaak. Cool
Earth Lager is met 4% alcohol een
sessionable, hoppige pilsner met de
subtiele smaak van citroengras. Hij is
ongefilterd voor een extra zachte,
volle smaak én glutenvrij. Het bier
lest de dorst en draagt bij aan een
koelere aarde: voor ieder verkocht
bier plant Lowlander in de Waddenzee een zeegrasplant, een plant die
35x meer CO2 opneemt dan bomen.
Verkrijgbaar op blik en fust.
lowlander-beer.com/horeca

LIEFMANS
FRUITESSE
Liefmans is een brouwerij vlakbij
het Belgische Gent die bekend is
van haar heerlijke fruitbieren. De
smaak van Liefmans Fruitesse is
licht zoet met fruitige accenten
van aardbei, framboos, kriek,
bosbes en vlierbes. Dit sprankelende rode bier met 3,8% alcohol
komt helemaal tot zijn recht in het
stijlvolle en speelse Liefmans-glas
gevuld met lekker veel ijs. Het is
ook zeer geschikt als aperitief én
een perfect cocktail-ingrediënt.
Wist je trouwens dat er tegenwoordig ook een alcoholvrije
variant bestaat? Liefmans Alcoholfree heeft dezelfde verfrissende
smaak, maar bevat minder dan
0,5% alcohol.
liefmans.nl
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GROLSCH HERFSTBIER
0.0%
Grolsch Herfstbier 0.0% is een donker speciaalbier en is het
perfecte speciaalbier om verantwoord te genieten op
donkere, herfstige dagen. Het heeft een diepe robijnrode
kleur en een stevige mokka-kleurige schuimkraag. Dankzij
de modernste brouwtechniek is dit bier alcoholvrij en heeft
het een volle smaak met tonen van karamel en rozijnen.
“Door de toevoeging van een natuurlijk chili-extract worden
de smaakpapillen geprikkeld en proef je warme tonen. Door
de kenmerkende volle smaak is het 100% genieten met 0%
alcohol”, aldus meesterbrouwer Guy Evers. Proef Herfstbier
0.0%, proef karakter.
grolsch.nl
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GINNEGAPPER
Voor hun zesde special, een gin infused Belgisch blond bier,
rekten en strekten de Scheldebrouwers de bierspieren voor
een oefening in hogere ginnastiek. Dat deden zij met hun
stokende vrienden van CATZ, die een heerlijk kruidige dry
gin maken met een glansrol voor de citrusvrucht bergamot.
Speciaal voor dit huwelijk brouwden de Scheldebrouwers
een vol en rond prikkelend Belgisch Blond met een bite. Het
resultaat: een uitgebalanceerde kruisbestuiving tussen een
zelfverzekerd bier en een scherpzinnige gin. De verfrissende Ginnegapper met 8,7% alcohol is een bijzonder
borrelbier dat zich ook uitstekend leent voor verrassende
beertails.
scheldebrouwerij.com

ALFA EDEL PILS
Het is bekroond tot beste pils ter wereld: Alfa Edel Pils.
Het heeft een volle, fris-fruitige en eigenzinnige smaak, die
verkregen wordt door onder meer gebruik te maken van
het eigen Meens-stamgist. Het brouwteam bewaakt
dagelijks het evenwicht tussen kwalitatief hoogstaande
aromahopsoorten en gerstemout om het Edel Pils zijn
frisse smaak te geven. Ook het gecertificeerd bronwater
speelt een belangrijke rol. Dit water is zo zuiver dat het
rechtsreeks de brouwketel in kan. En zo ontstaat – blind
geproefd – het beste pils ter wereld. Verfijnd en dorst
lessend.
alfabier.nl
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TRACKDOWN JUICY
PALE ALE

DUVEL
Dit bekende signatuurbier van de
brouwerij Moortgat Duvel heeft
eigenlijk geen introductie nodig.
Deze ‘gewone’ Duvel is een
klassieker, een icoon van de
Belgian Strong Ale, zoals deze stijl
internationaal bekend staat. Het is
een bier met 8.5% alcohol. De
smaak heeft een uitgesproken
hopkarakter en een subtiele
bitterheid. Deze blonde klassieker
met verfijnde aroma’s staat goed
op iedere bierkaart! Sinds september drinken alle Duvel-lovers hun
blond Belgisch speciaalbier uit de
herkenbare fles met een vernieuwd en opgefrist etiket. Er zijn
zes nieuwe back labels, ontworpen
door verschillende artiesten.
duvel.nl

Haarlem is van oudsher al een echte bierstad, en ook tegenwoordig komen nog de meest bekroonde IPAs van Nederland uit de Spaarnestad. Uiltje Brewing Company, opgericht
in 2012, brengt met regelmaat van de klok nieuwe verse
IPAs uit. Een al bijna oudgediende in het assortiment is de
Trackdown. Een zachte Juicy Pale Ale gemaakt van Amerikaanse hoppen en New England-gist die een perfecte
balans vormen tussen bitter en fruitig. Het bier is alleen
verkrijgbaar op blik, waardoor de versheid van het bier het
langst gegarandeerd blijft!
uiltjecraftbeer.com, bierenco.nl

BREWDOG
PUNK IPA
V. VOLLENHOVEN & CO
E.I.P.A.
De Nederlandse versie van de IPA, zoals die vroeger per
schip van Amsterdam naar Oost-Indië geëxporteerd werd,
is nu opnieuw gebrouwen door Brouwerij Poesiat & Kater in
Amsterdam. Anders dan de Engelse IPA, heeft de
v. Vollenhoven E.I.P.A. minder hop en komt de bitterheid
door toevoeging van Spaanse brandy, zoals in de achttiende en negentiende eeuw ook al gedaan werd. Brouwerij
Poesiat & Kater maakt behalve de E.I.P.A. ook andere
historische bieren, zoals de Van Vollenhoven Extra Stout, en
eigenzinnige Poesiat & Kater craftbieren, zoals Smuling IPA
en Muuke Pale Ale.
poesiatenkater-shop.nl
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Deze trans-Atlantische fusion IPA
van BrewDog bevat 5,4% alcohol.
Het bier heeft een prachtige kleur
en aroma’s van tropische vruchten
en karamel. De mond wordt
geprikkeld door de pittige NieuwZeelandse hop, gebalanceerd met
biscuitachtige mout. Deze frisse
en smaakvolle IPA is een ode aan
de klassieke IPA’s, maar geeft er
een moderne twist aan. De
Schotse brouwerij BrewDog werd
in april 2007 opgericht door
Martin Dickie en James Watt.
BrewDog groeit explosief en werd
in een mum van tijd enorm succesvol.
bierenco.nl
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BOOTJE’S BIER
Seefbier is sinds de Middeleeuwen onlosmakelijk verbonden
met de stad Antwerpen. Er is zelfs een (havenarbeiders)
wijk die Seefhoek heet: een verwijzing naar de vele kroegen
daar in de negentiende eeuw. De Antwerpse Brouw
Compagnie brouwt sinds 2012 het Seefbier volgens het
(herontdekte) originele recept. Met Bootje’s Bier brengen
de brouwers een hommage aan de beroemde Antwerpse
Red Star Line Rederij. Het is een amberrood speciaalbier
van hoge gisting, met kruidige toetsen van gember en
koriander. Het bier (7%) kreeg meerdere onderscheidingen,
waaronder die voor World’s Best Pale Ale.
seef.be

MAXIMUS BOCK 7
HERFSTBOK
Maximus Bock 7 (7%) is een herfstbock en werd eind vorig
jaar winnaar bij de verkiezing Lekkerste Bock van Nederland waar zestig bockbieren werden getest. Daar zijn de
Utrechtse brouwers van Maximus zeer trots op. Deze
heerlijke herfstbock is in traditionele Duitse stijl gebrouwen
als Dunkler Bock. Dit geeft het bier een stevige body
waarin o.a. gebrande mout, broodkorst, noten, karamel en
rood fruit naar voren komen. Op de achtergrond proef je
wat koffie en een zachte bitter. Het bier wordt gebrouwen
met enkel Duitse Weyermann-mouten uit Bamberg en
bevat een subtiele toevoeging van de Engelse hopsoort
Bramling Cross.
maximusbrouwerij.nl, bierenco.nl
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JOPEN NON IPA

JOPEN
MOOIE NEL

Deze ‘Non’ is het eerste alcoholarme bier van Brouwerij
Jopen. De IPA bevat nauwelijks alcohol (0,3%), maar door
de toevoeging van extra hop heeft het alsnog de kenmerkende, fruitige smaak van een echte IPA, met een diep
gelaagd bittertje. De naam NON IPA is een knipoog naar de
kloosterzusters en de Jopenkerk in Haarlem, waar de Jopen
Brouwerij gevestigd is. NON IPA is er ook in een variant
waaraan gember is toegevoegd. Het bier won goud op de
Dutch Beer Challenge 2020.
jopenbier.nl

Mooie Nel is de meest bekroonde
IPA van Nederland. Het speciaalbier
van de Haarlemse Jopen Brouwerij is
vernoemd naar het water tussen
Haarlem en Spaarndam: de Mooie
Nel. In het buitenland staat het
bekend als North Sea IPA. Het bier is
fruitig en pittig bitter en ‘flink
gehopt’. De oorspronkelijke India
Pale Ales werden in de tijd van lange
zeereizen immers zwaar gebrouwen
en gehopt, zodat ze langer goed
bleven en in de koloniën (India)
gedronken konden worden. Dat
proef je!
jopenbier.nl

ST. BERNARDUS
TOKYO

FREE IPA
Free IPA 0,5% wordt in november geïntroduceerd door
Brouwerij ’t IJ. Het is een alcoholarme IPA, gebrouwen met
Amarillo en Azacca hop, vol tropische smaken en een lichte
bitterheid. Na de alcoholhoudende variant, IPA 6,5%, en
Session IPA 4% hebben de Amsterdamse brouwers nu dus
deze IPA, met dezelfde volle smaak, maar praktisch zonder
alcohol. Opvallend is het lichtblauwe etiket. Vanaf nu dus
écht voor elk moment van de dag een IPA!
brouwerijhetij.nl
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St. Bernardus Tokyo (6%) is een
ongefilterd bier dat met een flinke
hoeveelheid tarwe is gebrouwen. Het
bevindt zich ergens in het speelveld
tussen een witbier en een saison. Qua
smaak combineert het frisse citrus
tonen met een bloemig parfum van
veldkamille en fruitige gistaroma’s
van banaan en rode appel. Wie goed
proeft, ontdekt ook de geur van
kruidnagel en vanille, evenals de
typische esters afkomstig van de
unieke St. Bernardus-gist. Een
verfrissend bier met een kruidig
aroma en lichtzure en bittere nasmaak.
bierenco.nl
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DELIRIUM TREMENS
‘De roze olifant’ is al decennialang een begrip onder
bierliefhebbers. Het stevige, blond bier (8,5%) van de
Vlaamse Brouwerij Huyghe werd voor het eerst gebrouwen
in 1988. De eigenheid van Delirium Tremens is, naast het
gebruik van drie verschillende gisten, de bijzondere
verpakking. De flesjes doen aan Keuls aardewerk denken en
de roze olifant staat centraal op het etiket, glaswerk (sinds
2018 komt de olifantenslurf terug in de voet) en tapkranen.
Delirium Tremens kreeg er in de loop der jaren verschillende ‘broers en zussen’ bij en won wereldwijd talloze
prijzen.
delirium.be

PERONI NASTRO
AZZURRO
Of het nu buiten op het terras is of binnen in het restaurant,
met Peroni Nastro Azzurro laat je je gasten extra genieten.
Dit premiumbier uit Italië wordt al gebrouwen sinds 1963.
Het is gemaakt met vakmanschap en flair en gebrouwen
met het beste hop, voorjaarsgerst en de exclusieve Nostrano dell’Isola-mais. Dat geeft een licht sprankelend blond
bier met een verfrissende smaak en een onmiskenbare
Italiaanse touch. Serveer Peroni daarom bij Italiaanse
gerechten of als een stijlvolle aperitivo. La Dolce Vita!
peroni.nl
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ZATTE TRIPEL

DUTCH IPA

Zatte Tripel is het eerste bier dat in 1985 uit de brouwketel
kwam en dus de klassieker van Brouwerij ‘t IJ. Het is een
tripel, waaronder volgens de Belgische traditie zwaardere
blonde bieren vallen. Zatte Tripel maakt dit meer dan waar.
Het is een stevig lichtblond bier met een geur van vers fruit
en een vleugje graan. De smaak is licht zoet en eindigt in
een fijne droge afdronk. Een heerlijk bier om in elk jaargetijde van te genieten. Het alcoholpercentage is 8% en de
drinktemperatuur: 8 tot 10 graden Celsius.
brouwerijhetij.nl

De vier verschillende IPA’s van
Brouwerij Dokkum vertellen
allemaal een eigen verhaal via
een cartoon op het etiket.
Gasten ontdekken op die
manier niet alleen nieuwe
smaken, maar drinken ook een
bier met een verhaal dat tot de
verbeelding spreekt. De nieuwe
DUCTH IPA trekt dat idee nu
door naar een labelconcept,
waarbij élk etiket uniek is:
gasten kunnen de verschillen
zoeken en met hun labelnummer meedoen aan winacties
die je als ondernemer zelf kunt
opzetten.
dutchipa.com,
brouwerijdokkum.nl

BREWDOG
HAZY JANE

SWINCKELS 0.0%
Swinckels’ 0.0% bier is ontstaan door de toenemende vraag
naar handalcohol in de zorg. Door alcohol te onttrekken uit
Swinckels’ Superior Pilsner, kon de zorgsector worden
voorzien van handalcohol én bleef er een fantastisch 0.0%
bier over: Swinckels’ 0.0% bier. Wat als tijdelijk product
werd gezien is wegens succes een blijver in het assortiment
geworden. Een 0.0%-bier met een uitgesproken, frisse en
verfijnde smaak, vergelijkbaar met de alcoholhoudende
variant. Dit bier werd in 2007 geïntroduceerd als eerbetoon
van de zevende aan de zesde generatie Swinkels.
swinckels.com
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New England India Pale Ale
- de wereld is een dorp, zeker
als je dit concept naar Schotland haalt. Het alcoholpercentage van Hazy Jane is teruggebracht naar 5%, maar het bier
heeft nog altijd die volle
smaak: een laag bittertje, een
zijdezacht mondgevoel en
bijzonder fruitig. Deze New
England IPA is gebrouwen met
haver en tarwe, vanzelfsprekend ongefilterd om die
troebele verschijning te
behouden. Om de aroma’s van
ananas, mango en sinaasappel
te accentueren, is het op volle
kracht gedryhopt. Heerlijk bij
kruidig eten zoals curry’s, en
zoete desserts.
bierenco.nl
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