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Nog volop winterbieren bij Lekkerbier.
Hieronder enkele bieren uitgelicht.

India Pale Ale & Russian Imperial Stout
Ga met Brewdog terug de tijd in. Terug naar
de oorsprong van deze 2 biertypen. Het
handgetekende ontwerp voor het etiket
vertelt het verhaal van de herkomst van de
biertypes.
Russian Imperial Stout is een biertype dat vroeger
werd gebrouwen voor de Russische Royals. Erg
stevig gehopt en vrij zwaar in alcohol voor de
lange reis naar Rusland.
India Pale Ale moest onder hoge temperaturen van
Engeland naar India vervoerd worden per schip.
Om de houdbaarheid te verlengen werden de Pale
Ales voor India extra zwaar gehopt.

texels

Reuz

Kasteel

Noorderwiend
Alcohol: 7,5 %

Winterbier
Alcohol: 10 %

Winter

Alcohol: 11 %

Donker en robuust. Heerlijk
vol en fruitbitter van smaak.
(o.a. door
gedroogde
sinaasappel
schillen)

Erg donker van
kleur en complex van smaak.
Fruit, kruiden,
zoetheid en
bitterheid in
een erg
mooie
balans.

Bruin bier

India Pale Ale 65cl: 6,95 Russian Imperial Stout 65cl: 9,50

Hof ten Dormaal begon als boeren bedrijf. Om
het bedrijf meer rendabiliteit te geven is gestart met de brouwerij als aanvulling van het
boerenbedrijf. Op de oude vierkantshoeve
boerderij worden bieren gebrouwen met eigen geteelde grondstoffen. Deze manier van
werken is in de bier wereld uniek!

met een opvallend koffie
aroma en
smaak. Het
bier is licht
bitter en
niet te vol
van body.

Een samenwerking tussen
Brouwerij de Eem en de heren
van Pampus.

Als boer produceert Hof ten Dormaal zijn eigen
biergerst en hop. Als brouwer gebruikt Hof ten Dormaal zijn zorgvuldig geteelde gronstoffen. Als boer gebruikt Hof ten Dormaal terug de draf voor
het voederen van de runderen. De cirkel is rond bij Hof ten Dormaal.

Deze zwarte IPA kent geroosterde
smaken welke doen denken aan een
stout. Daarna komt de hop bitterheid
en het hop aroma.
fles á 33cl, 7,5% alc, 2,65

Witlof bier/Wit Goud - In de omgeving van Hof ten Dormaal wordt veel
witlof verbouwd. Ook voor het brouwen van een uniek bier kan dit van pas
komen. In “Wit Goud” worden tijdens het laaste halfuur van het brouwproces chicorei (de wortel van de witlof) toegevoegd. Hierdoor proef je in dit
stevige blonde bier de zacht bittere smaak van de witlof. Welke niet heel
lang blijft hangen.
Oak aged - Ook is er een lijn met oak aged bieren. Bij Lekkerbier zijn nog
enkele types verkrijgbaar. voor meer info over de oak aged bieren kijk op
www.htdoakaged.com

Actie loopt tot 10-2-14 op=op!

Veluwse Schavuyt Amber
de Vlijt
Afkomst: Apeldoorn
Type: Amber
Alc: 6,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,50

Doe Maar

Molotov

Kinhem - Konik

Kinhem - Hermelijn

Prael
Afkomst: Amsterdam
Type: Scotch ale
Alc: 7,7%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,40

Hommeles
Afkomst:Houten, NL
Type: Stout
Alc: 9%
Inh: 30cl.
Prijs: 2,50

Klein Duimpje
Afkomst:Hillegom, NL
Type: honing IPA
Alc: 6,0%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,54

Klein Duimpje
Afkomst:Hillegom, NL
Type: Blond
Alc: 7,0%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,54
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