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“Wij geven bekende soorten speciaalbier een twist”

Een jonge, nieuwe brouwerij uit Groningen opgericht door Jeroen Bax en
Sepp Jansen. Deze mannen willen
de biercultuur in Groningen weer tot
leven brengen.
Half Februari kwam er bericht dat brouwerij de Halve Maan uit
Brugge druk bezig was met het ontwikkelen van een nieuw bier:
Straffe Hendrik Wild. De naam is te danken aan de spontane gisting waarmee het bier is gebrouwen. In het Engels wordt dit wild
yeast genoemd.
De Straffe Hendrik Wild is hergist met Brett gist (ook gebruikt in Orval).
Dit geeft een fruitiger aroma dan de andere Straffe Hendrik varianten.
Het bier is ook langer houdbaar en de smaak evolueert meer met de
tijd. De bittere aroma’s zullen naarmate de tijd verstrijkt steeds zachter
worden. Straffe Hendrik Wild wordt maar één keer per jaar gebotteld. Dit
alles maakt het een uniek bier!

Om dit te bereiken bracht Baxbier tot nu
toe een smoked porter en een American
blond uit. 2 Veelbelovende speciaalbieren
waarop hopelijk nog velen zullen volgen.
Deze bieren zijn in hun eigen huiskamerbrouwerij ontwikkeld. Voor de grote brouwsels wijken ze uit naar bevriende brouwerij
7 Deugden in Amsterdam.

aanbieding!

8

krat Gulpener Pilsner á 24x 30cl
Nu voor maar:

,95

De Gulpener bierbrouwerij breidt haar assortiment uit met een nieuw
biologisch bier: Gulpener Ur-hop. Het uitgesproken maar toch toegankelijke hoppige karakter van dit bier ontstaat door dryhopping. Dit
is de eerste keer dat een grotere Nederlandse brouwerij op grotere
schaal gebruikt maakt van deze brouwtechniek.

Georganiseerd door:
Oranjerie, Wiebe Huhu & Lekkerbier

Dry- hopping is een techniek waarbij de hop
na het brouwproces wordt toegevoegd. Dit
gebeurt meestal na de hoofdgisting en voor de
nagisting om het hoparoma te verhogen. De
ur-hop is gebrouwen met Hallertauer Tradition,
Smaragd en Cascade hop.
Door de fles even te draaien zorgt u ervoor dat
de smaakvolle gist gelijkmatig verdeeld wordt
om optimaal te kunnen genieten van dit heerlijke biertje.
Ur-hop is het lekkerste rond de 9oC.

Xtreme smoked baltic
choco mocca porter
Brouwerij Klein Duimpj
Afkomst: Hillegom
Type: Porter
Alc: 9%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,11

Op=Op

Probeer de Hollandse Nieuwe
& Proef verschillende speciaalbieren
Donderdag 12 Juni vanaf 17:00 uur in
Grand Café- restaurant Oranjerie

Rodenbach Rosso

Anchor bock

Brouwerij Rodenb/Palm
Afkomst: Roeselare, Be
Type: Vlaams rood
Alc: 4%
Inh: 25cl.
Prijs: 1,56

Brouwerij Anchor
Afkomst: San Fransisco
Type: bock
Alc: 5,5%
Inh: 35,5cl.
Prijs: 2,29

Saison Dupont 2014
dryhopped
Brasserie Dupont
Afkomst: Tourpes
Type: Blond
Alc: 6,5%
Inh: 37,5cl.
Prijs: 2,69

Pepperspray porter
Brouwerij het Uiltje
Afkomst: Haarlem
Type: Porter
Alc: 8,6%
Inh: 33cl.
Prijs: 3,07
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