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California Lager 

Ancor
Afkomst: California
Type: Pils
Alc: 4,9%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,35

Zware Hufter

Dampegheest
Afkomst: Castricum
Type: Gerstewijn
Alc: 10%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,35

Tundra

Nomada
Afkomst: Spanje
Type: Blond
Alc: 6,0%
Inh: 33cl.
Prijs: 3,00

Royal 

Nomada
Afkomst: Spanje
Type: Porter
Alc: 10%
Inh: 33cl.
Prijs: 3,25

Solera 

Nomada
Afkomst: Spanje
Type: B.A. imp. stout
Alc: 16%
Inh: 25cl.
Prijs: 6,35

Biscuit

Naparbier is een kleine
Spaanse brouwerij welke 
zich afzet tegen de “saaie”
bieren van de grote brouwerijen. 

De brouwerij gebruikt pure ingrediënten, 
geen conserverings middelen of andere (niet 
noodzakelijke) toevoegingen. Met deze pure 
ingrediënten worden overwegend frisse bie-
ren gebrouwen. 
U vindt op dit moment een 7- tal bieren van 
de Napar Brouwerij bij Lekkerbier. 

www.naparbier.com

Brouwerij La Pirata. Het begon allemaal met een kleine bier-ramp 
in een keuken in Barcelona. Gelukkig werd het bier al snel beter. 
Vrienden begonnen op het bier af te komen, de productie werd al 
snel vergroot en al snel kwam er interesse van consumenten. Tegen-
woordig produceerd de Spaanse La Pirata brouwerij een kleine serie 
speciaalbieren van hoge kwaliteit.

Er valt nu een viertal La 
Pirata bieren van deze jonge 
brouwerij te ontdekken bij 
Lekkerbier; 
 
- Blackblock: Limited edition                                                  

           Imp. Stout. fles á 33cl: 3,65

- Blackstorms: Black IPA. fles 
á 33cl: 3,40

- Suria: American Pale Ale. 
fles á 33cl: 3,10

- Tremenda: Imp. IPA. fles á 
33cl: 3,44

Easy IPA
Een verfrissende IPA
En weer een nieuwe van de Amerikaanse 
mannen van de Flying Dog brouwerij. Een 
India Pale Ale met met 4,7% een vrij laag 
alcohol percentage. Ook wel genoemd een 
session IPA. 

De easy IPA heeft frisse aroma’s van o.a. Grape-
fruit en limoen. De frisse gras-achtige hop noten 
worden gebalanceerd door de moutige smaken. 

speciaalbierfestival van 14 maart 2015 in de Harmonie
14 maart 2015 organiseert PINT regio Noord in Leeuwarden dit leuke bierfes-
tival. De opzet van het festival is de bezoekers kennis te laten nemen van 
de vele verschillende bierstijlen en smaken en hen daar van te laten 
genieten. Op het festival worden uitsluitend speciaalbieren ge-
tapt en geschonken door de brouwer zelf of door een deskundige 
vertegenwoordiger van de brouwer. Hij/zij kan de vragen die de 
bezoekers over het bier hebben beantwoorden. 

Het is een festival om te genieten en dus niet om te “gieten”.
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Lekkerbier ruimt op!

  hogE 
     kortIngEn 

op vele bieren


