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Wild Raven

Thornbridge
Afkomst: Thornbridge, UK
Type: Black IPA
Alc: 6,6%
Inh: 50cl.
Prijs: 4,83

Charlotte port Barrel

Hof ten Dormaal
Afkomst: Tildonk, BE
Type: Barrel aged blond
Alc: 12%
Inh: 75cl.
Prijs: 9,95

Old World IPA

Brewdog
Afkomst:Fraserburg, SCH
Type: India Pale Ale
Alc: 7,5%
Inh: 66cl.
Prijs: 6,95

Hoppy Christmas

Brewdog
Afkomst:Fraserburg, SCH
Type: Kerstbier
Alc: 7,2%
Inh: 33cl.
Prijs: 3.51

Creme Brulee Stout

Emelisse 
Afkomst:Kamperland, NL
Type: Stout
Alc: 7,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2.99

Elk jaar wordt de Serious Request actie georganiseerd. Hierbij 
wordt er radio gemaakt vanuit het glazen huis en op alle mogelijke 
manieren geld ingezameld door de radiomakers en de luisteraars. 
Ook u kunt meedoen met inzamelen. Bijvoorbeeld door een lekker 
speciaalbier te drinken...  

Dit jaar wordt de actie vanuit Leeuwarden gehouden. De opbrengsten gaan 
dit jaar naar kinderen die door slechte sanitaire voorzieningen en gebrek 
aan schoon drinkwater sterven aan diaree. In Sub-Sahara Afrika en Zuid-
Azië is het één van de belangrijkste doodsoorzaken voor kinderen van 5 jaar 
en jonger. 

Amateur bier brouwers vereniging de koperen 
Tsjettel heeft samen met brouwerij Berghoeve 
een heerlijk speciaalbier ontwikkeld waarvan alle 
opbrengsten naar de serious Request actie gaan.

Het bier genaamd Tsjettel Sap is een Munche-
ners Dunkel. Het recept van deze bierstijl is door 
de mannen van de koperen Tsjettel onder handen 
genomen. Brouwerij Berghoeve, een klein brou-
werijtje uit Den Ham heeft het bier gebrouwen. 
En het eindresultaat vindt je bij ons in de winkel.

Tsjettel Sap is afgevuld in flessen van 75cl en 
kost 7,95 per fles. De complete opbrengst gaat 
naar Serious Request.

t r a p p i s t
En de 2e Trappisten brouwerij van Neder-
land is een feit! Abdij Maria Toevlucht te 

Zundert, een abdij welke al meer dan 100 
jaar door monikken bewoont wordt heeft 

sinds kort haar eigen brouwerij.

De opbrengsten van de brouwerij zijn voor het 
levensonderhoud van de monniken en hun 

klooster. Het brouwrecept van Zundert is door de 
monniken zelf ontwikkeld. De smaak onderscheid 

zich van andere trappistenbieren. Het bier is 
heerlijk vol, licht kruidig en bitter van smaak. Het 
koperblonde bier is met 8,0% alcohol vrij stevig. 

Trappist Zundert heeft 10 december toestemming 
gekregen om het authentieke trappist logo te dragen

Trappist Zundert, fles á 33cl, prijs: 2,69

Lekkerbier ook op facebook
Volg Lekkerbier de bierwinkel nu ook via face-
book voor leuke like & share acties en voor 
informatie over o.a. nieuwe bieren.

Online bierwinkel 
compleet vernieuwd!

De online bierwinkel van Lekkerbier is compleet vernieuwd. Je vindt 
nu nog makkelijker de weg naar een van de dik 1200 

bieren, een mooi geschenk welke inclusief wenskaart bij de 
ontvanger bezorgd wordt, of zelfs een bier abonnement.

Bekijk de website nu via:

www.bier-winkel.com

In 2011 legde Henk Wes-
selink een hopveld aan in 
Epe (Veluwe). Hobbybrou-
wer Henk Overbosch had 
al jarenlang de droom een 
bier voor Epe te ontwik-
kelen. De ontmoeting tus-
sen de twee leidde samen 
met nog 3 bierliefhebbers 

tot de start van het EBC. 

Proatnat is een erg bijzondere IPA, Proatnat 
is gemaakt met vers geplukte hop van het 
hopveld in Epe. Een bijzondere techniek 
genaamd “hop back” is toegpast. Hierbij 
is het bier een aantal dagen door een 
ketel met 77kg verse hop gepompt. 
Door het gebruik van verse hop is 
geen bier om lang te bewaren.

Proatnat is erg hoppig van smaak. De 
cascade hop zorgt 
voor de bitter-heid, 
Saaz hop voor het 
hop aroma. De hop 
back techniek is 
toegepast met vers 
geplukte Chinook, 
Centennial, Willa-
mette en Cascade 
hop uit Epe.

https://www.facebook.com/lekkerbierdebierwinkel?fref=ts

