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2014 zal een bijzonder jaar worden voor de brouwerij uit Bellegem. De brouwerij bestaat al sinds 1892. In eerste instantie onder de naam van de eigenaar,
Omer van Der Ghinste. Tegenwoordig staat de vijfde generatie Omer van der
Ghinste aan het hoofd van de brouwerij. Welke sinds 1977 bekent staat onder
de naam Bockor. Maar begin dit jaar komt daar een einde aan. De brouwerij
zal zijn naam terug veranderen naar Omer Vander Ghinste. Geschiedenis en
authenticiteit staan centraal en de naamsverandering zal de rijke geschiedenis van de brouwerij naar voren brengen.

Omer van der Ghinste, Stichter van de brouwerij
trouwde met Marguerite, kleindochter van Felix Verscheure, welke in 1854 brouwerij LeFort
begon. In 1911 Overleed Verscheure, Brouwerij
LeFort werd geërfd door Marguerite en de brouw
werkzaamheden werden overgenomen door
Omer van der Ghinste. Door zijn huwelijk verzekert Omer zich niet alleen van een duurzame
liefde, maar ook van de bloei van zijn dorpsbrouwerij.

Agenda
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Bij de uitmonding van een rivier aan de westkust van Amerika is de
Rogue Brewery gelegen. Een eigenzinnige brouwerij welke mensen
met elkaar verbindt d.m.v. bijzondere speciaalbieren.
Zo’n 25 jaar geleden begon het bestaan van de Rogue brouwerij. Eerst vanuit
een kelder onder een pub. Tegenwoordig heeft Rogue naast de brouwerij vele
restaurants en pubs, meerdere boerderijen welke de grondstoffen verbouwen,
een bierwinkel waar naast Rogue nog vele andere bieren verkocht worden en
eigen distilleerderij. Hoofdbrouwer van Rogue John Maier is een bekende in
de brouw wereld. Hij heeft een hele lijst oorkondes en prijzen gewonnen met
zijn brouwsels en heeft vele beginnende brouwers leren brouwen. Waaronder
bv. brouwer Bob Malone van de Flying Dog brewery.
Dead Guy Ale: Amber/ koper kleurig. Erg mooi gebalanceerd. Moutig met een
lichte hoppigheid. Licht fruitig met een noot van caramel. fl 35,5cl Prijs: 2,45
Mocha Porter: Robuust en donker. Mocca en ook chocolade waar te nemen. Een mooie balans
tussen bitterheid en zoetheid. fl 35,5
cl Prijs: 2,89
OREgasmic Ale: Diepe Amber kleur,
medium body. mout zoetig met een
stevige hop bitterheid en mooie hop
aroma’s. fl 65cl Prijs: 8,16

Ter ere van brasserie LeFort is het gelijknamige bier
gebrouwen. Le Fort is donker met 8,5% vrij zwaar.
Het bier kent een heerlijk vollen en complexe smaak
met vooral fruitige en zachte toetsen.
Le Fort fles á 33cl - 1,78

bier
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Rogues are rebels.

Een bijzonder jaar voor Brouwerij Bockor

Le Fort - Een bier met een rijke geschiedenis.

K R A N T

Yellow Snow IPA: Stro geel tot amberkleurig. Medium body. Erg fruitig,
Citrus, Grapefruit. Een erg stevige bitterheid. fl 65cl Prijs: 8,19

Gratis bokaal!
E n
alweer
een heerlijk hoppig
bier van brouwerij ‘t IJ.
Na de normale IPA, de White
IPA en de hoppige Zomerblond nu een Black IPA.

8 Maart 2014 - 2e Noordelijke Lentebier
Festival Leeuwarden
Na het grote succes van de 1e versie vorig jaar.
Orgainseerd de stadsschouwburg de Harmonie te
Leeuwarden samen met Pint (regio Noord) het 2e
Noordelijk Lentebier festival. Dit jaar de lente bieren te proeven van zo’n 15 brouwerijen. Meer info?

11/12 April 2014 - Groningse bier festival
Dit jaar wordt voor de 4e keer vanuit de schitterende Martini kerk het Groningse bier festival
georganiseerd. Dit evenement begint echt al een
begrip te worden. Ook dit jaar een hele lijst met
aanwezige brouwerijen welke hun aller lekkerste
bieren aan u laten proeven. Meer info?

Bij aankoop van 4 flesjes
Mared Sous bier naar keuze!
op=op!

Het bier heeft een bruine
bijna zwarte kleur. De overheerlijke frisse, fruitige bitterheid wordt aangevuld
met een lichte geroosterde
smaak en een licht zoetje.
Een mooi voorbeeld van een
black IPA.
fles á 33cl Prijs: 2,35

Flink

Zwaar Blond

HighHops

Hop Art #1

Dark Roast

Brouwerij ‘t IJ
Afkomst: Amsterdam
Type: Blond
Alc: 4,7%
Inh: 33cl.
Prijs: 1,80

Brouwerij Brand
Afkomst:
Type: Blond
Alc: 8,5%
Inh: 30cl.
Prijs: 1,29

Maximus Brouwerij
Afkomst: Utrecht, NL
Type: IPA
Alc: 6%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,13

Van de Streek
Afkomst:Utrecht, NL
Type:
Alc: 6,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,80

Van de Streek
Afkomst:Utrecht, NL
Type: Coffee Stout
Alc: 7,8%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,99
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