
Zaterdag 16 Augustus word in Park Heremestate te Joure the 
Ultimate Men's Fair georganiseerd. Een fair die helemaal in het 

teken staat van mannen.

  barbeques, motoren, electronica en natuurlijk voor de hongerige man 
bier en eten! Naast de stands zijn er diverse demonstraties en is er muz-
iek op het horecaplein. De entree is gratis dus verzamel uw vrienden of 

neem uw vrouw mee naar de eerste editie van de men's fair! 
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Ouwe Gespikkelde Kip
(Old Speckled Hen)

Klein Duimpje
Afkomst: Hillegom
Type: red ale
Alc: 5,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,17

Hopdonder

Hommeles
Afkomst: Houten
Type: IPA
Alc: 6%
Inh: 30cl.
Prijs: 2,50

Altinate

Birra Antoniana
Afkomst: Italië
Type: Pale Lager
Alc: 5,2%
Inh: 33cl.
Prijs: 3,00

Car d’OR

St. Feuillien
Afkomst: Roeulx, BE
Type: Blond
Alc: 6,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,09

Grisette

St. Feuillien
Afkomst: Roeulx, BE
Type: Blond, Glutenvrij
Alc: 5,5%
Inh: 25cl.
Prijs: 1,30

ToUrnéE générALE
De heren van het Belgische Tournee generale gaan 
in hun televisie programma bijzondere brouwerijen 
langs en bij sommige bijzondere brouwerijen ontwik-
kelen ze hun eigen bier. 

Dit maal een Tournee Generale bier van brouwerij Silly. 
Brouwerij Silly kent u wellicht van bieren als: Double 
Enghien, abbaye de forest, Divine. Deze versie van het 
Tournee generale bier is een Belgische tripel geworden. 
Een blonde met 8% alcohol, lekker kruidig, hoppig en licht 
zoet van smaak. 

Tournée Générale - fles á 75cl - 8,10

stripbier!

In 1998 werd voor het eerst een stripbier uitge-
bracht door brouwerij Jopen. Stripbier is een 
bijzondere samenwerking tussen brouwerij Jo-
pen en elke editie een andere striptekenaar. 

Bij de 2-jaarlijkse stripdagen in Haarlem wordt er bij 
elke editie een striptekenaar gevraagd om de opdruk 
van een nieuw stripbier te ontwerpen. Dit jaar is het 
8e stripbier uitgekomen gedecoreerd met de kunsten 
van striptekenaar Typex.

De opvallende fles is afgevuld met een heerlijk stevige, 
ongefilterde tripel met 10% alcohol. Zoals altijd ge-
brouwen bij de Haarlemse Jopen brouwerij.

polleke bolleke

wITBIEr vErrIJKT MET grUUT

Steenbrugge Wit, een heerlijk fruitig witbier gebrouwen door de 
PALM brouwerij te Steenhuffel. Het bier kent naast zijn frisse en 
fruitige kant ook een lekkere kruidige kant. Dit komt door het 
gebruik van Gruut, een eeuwenoud kruidenmengsel bestaand uit 
o.a. rozemarijn, gagel, salie, duizendblad en laurierbessen. 

Gruut werd vooral voor de bekendheid van hop gebruikt als smaakmaker in 
bier. Tegenwoordig heeft hop het gruut bijna totaal vervangen. Echter zijn 
er nog enkele brouwerijen die het gebruik van dit kruidenmengsel in leven 
houden.

De gist gebruikt in steenbrugge wit zorgt voor een heerlijke fruitige zachte 
smaak. De steenbrugge wit gist na in de fles wat bier beschermt tegen oxi-
deren en daardoor tegen snelle veroudering van de smaak.

aanbieding:aanbieding:

steenbrugge 
witbier

6 halen
4 betalen!

op=op!

TraiecTum - lecker bier

Traiectum een romeins fort dat omstreeks het jaar 
50 aan de rijn in Utrecht werd gebouwd. Inmiddels 
liggen de restanten onder de grond. wat wel nu wel 
voor iedereen bereikbaar is, het bier Traiectum. 

Dit licht blonde bier word gebrouwen door de Utrechtse 
brouwers van brouwerij de Leckere. Traiectum is met 5% 
alcohol een vrij licht bier. Het bier word lang koud gelag-
erd en krijgt mede daardoor een licht moutige, zacht hop-
pige smaak met fruit tonen. 

50e 
editie!


