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Emelisse Espresso Stout
Brouwerij Emelisse
Afkomst: Kamperland, Nederland
Type: Espresso Stout
Alc: 10%
Inh: 33cl.

‘t Winterkuninske
Brouwerij St-Servattums
Afkomst: Schijndel, Nederland
Type: Winterbier
Alc: 9%
Inh: 33cl.

Ranke Pére Noël
Brouwerij de Ranke
Afkomst: Wevelgem, België
Type: Kerstbier
Alc: 7%
Inh: 33cl.

Affligem Noël
Affligem brouwerij
Afkomst: Opwijk, Denmark
Type: Kerstbier
Alc: 9%
Inh: 75cl.

Ongelovige Thomas 
Jopen Brouwerij
Afkomst: Haarlem, Nederland 
Type: Imperial Quadrupel
Alc: 10%
Inh: 33cl.

Anchor Christmas Beer
Anchor brewing comp.
Afkomst:  San Francisco, California
Type: Kerstbier
Alc: 5,5%
Inh: 35,5cl.

,

Joyce van den Elshout en Steven van den Berg 
zijn sinds vorig jaar de trotse eigenaren van de 
meest unieke Nederlandse brouwerij ‘St. Christ-
offel’. Om het management buy-out te vieren 
hebben zij dan ook een nieuw bier op de markt 
gebracht, uitverkoren Christoffel Wijs. 

Christoffel Wijs is even als alle andere Christoffels 
ondergistend, niet gepasteuriseerd, ongefilterd en 
vergist in traditionele open kuipen. De combinatie 
van tarwemout, donker gerstemout en ondergist-
ing resulteert in een bier dat even 
gemakkelijk drinkt als een ‘Hefe 
Weissbier Dunkel. Het bier brengt 
echter wel een geheel eigen, uni-
eke smaakbeleving. Christoffel 
Wijs bevat een alcohol percent-
age van 6%.

Eerder ontlokte een ander bier 
van de brouwerij St. Christoffel, 
de Dry Hopped Christoffel Nobel 
aan bierautoriteit Derek Walsh de 
opmerking: ‘Het is met gemak het 
beste ondergistend bier dat ik in de 
afgelopen decennia heb mogen 
proeven en maakt zijn naam meer 
dan waar’.

Het is echt winter weer en daar horen dan ook 
echt winterse bieren bij. Maar wat is dit voor 
bier en hoe komen we aan de naam ‘kerst- en 
winterbier’? Er zijn verschillende verhalen over 
dit bier, verwarrend hé? 

Bier type
Laten we eerst uitlichten dat kerstbieren ook wel 
winterbieren genoemd worden, het zijn dus niet 
2 verschillende ‘soorten’ bier. Het is zelfs zó, dat 
winterbier geen bier type is. Eigenlijk zouden alle 
bieren tegenwoordig - ligt of zwaar, met of zonder 
fruit, warm of koud, licht of donker, kruidig of juist 
niet - winterbieren kunnen zijn. 

Laatste restjes
Het bier heeft zijn naam te danken aan de peri-
ode waarin het gedronken kon worden- rond kerst. 
Maar daarmee is niet alles gezegd. Sommigen zeg-
gen dat kerstbier gebrouwen wordt van de laatste 
voorraad gerst en hop om zo weer plaats te maken 
voor de nieuwe oogst. Misschien is het zo ontstaan, 
maar tegenwoordig worden de bieren lang niet al-
lemaal van de laatste restjes gebrouwen. 

De Wassail
De Wassail was waarschijnlijk het eerste kerstbier. 
De drank werd geserveerd in een grote bowl die 
men ook de Wassail noemde. De Wassail hoorde bij 
een Engelse traditie die afstamt uit de 11e eeuw. 
De Engelsen gebruikten de Wassail om te proosten 
op de overwinning van de vijand. Deze traditie 
is later overgenomen door de Amerikanen, welke 
juist de overwinning op de Engelsen vierden. Van-
daag de dag komt de Wassail nog steeds voor. In 
Amerika en Canada vieren ze het tussen 25 decem-
ber en 6 januari. 

Bier & Brood
De originele drank was een gerstewijn gevuld met 
fruit en kruiden, later werd deze warm geserveerd 
en werden er ook stukken brood in het bier ges-
topt. Zo hadden ze ook nog iets om te eten... De 
eerste moderne Wassail is de Gluhkriek van Linde-
mans en later kwamen daar de Belgische Scottish 
Ales bij. De echte doorbraak van de kerstbieren 
kwam in 1924, tegenwoordig heeft elke brouwerij 
wel een winter of kerstbier.

Sommige bieren kenden zo’n groot succes dat ze nu het 
hele jaar te verkrijgen zijn. Zo zijn Ter Dolen Donk-
er, Stella Artois en Malheur 12 ook als kerst-
bieren 
begonnen. 

Enkele van de Winterbieren verkrijgbaar bij Lekkerbier

Het is ongeveer 2 jaar 
geleden dat er een 
gerucht over samen-
werking tussen Wei-
henstephan & Sam Ad-
ams de ronde begon 
te gaan. Het gerucht 
bleef heel lang niets 
meer dan een gerucht, 
tot het in 2009 werd 
bevestigd dat Adams 
uit Boston en Wei-
henstephan geza-
menlijk bezig waren 
de grenzen van het 
brouwen te verken-
nen. En uit deze sa-
menwerking kwam 
een prachtig bier 
vloeien...

Infinium- Een 
volledig onder-
gistend bier 
g e b r o u w e n 
volgens het Re-
inheitsgebot. 
G e p r e s e n -
teerd in een 
luxe vormge-
geven cham-
p a g n e f l e s 

In de Lekkerbier nieuwskrant van maart heb-
ben wij u geïnformeerd over de bouw van de 
Jopenkerk. En nu is het dan zover… we kun-
nen voor het drinken de kerk in! Het Jopen-
bier wordt nu echt in de kerk gebrouwen, 
maar dat is niet het enige wat er zich achter 
de kerkdeuren afspeelt… 

Grandcafé 
Boven in de kerk is een restaurant gerealiseerd. 
‘Heel bijzonder: er is een balkon met een loopbrug 
naar het restaurant, waardoor het restaurant als 
het ware als een doosje in de kerkruimte zweeft’. 
Wanneer je vanuit het restaurant naar beneden 
kijkt, kijk je uit over de brouwactiviteiten. Rondom 
de twee glimmende koperen ketels is een bar gere-
aliseerd. Liefhebbers kunnen hier een vers gebrou-
wen jopen drinken, maar ook jopenbieren uit 2001 
of zelfs uit 1994. 

Bier/Spijs combinaties
De Jopen bieren hebben in de keuken de hoofdrol, 
de bijrollen zijn uitgedeeld aan de streekproducten 
want Chef-kok Arjen Gossen en zijn team werken 
het liefst met duurzame streek- en 
seizoensgebonden producten. 
‘We bereiden hier pure gere-
chten, die door de combinatie 
met bier extra bijzonder wor-
den.’ 

De Jopenkerk is iedere dag 
geopend van 10.00 tot 01.00 uur.  

met kurk. (waarschijnli-
jk niet bedoeld om ach-
teloos weg te drinken) 
Geschikt als aperitief, 
of als begeleider van 
gevogelte, wit vlees of 
een salade van rucola.
 
Infinium nodigt zich 
nadrukkelijk uit aan 

tafel. Tonen van tro-
pisch fruit...een con-
tinue koolzuurpare-
ling in het glas...
een droge afdronk...
hier en daar een ver-
moeden van honing-
dauw...e legante 

hopsmaken, nau-
welijks bitterhe-
id...een uiterst 
fijne mousse...
Infinium!

Met 10,3% alco-
hol het stevig-
ste ondergis-
tende bier ooit 
gebrouwen. 

Infinium! Infinium! Infinium!

Aards paradijs... Christoffel Wijs!

de Jopen Kerk

zolang de voorraad strekt!


