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Smaakt als een tripel,
drinkt als een pils

Van nature suikervrij

BERSALIS KADET- De traditionele 
lambiekbrouwerij Oud Beersel 
brengt een nieuw bier op de 
markt; Bersalis Kadet, smaakt 
als een tripel maar drinkt als 
een pils. 
Bersalis Kadet is een volmondig 
blond bier van hoge gisting met 
een alcoholgehalte van 4,5%. 
Dit bier biedt een oplossing aan 
de consument die graag een 
volmondig bier drinkt, maar 
meestal wordt afgeschrikt door 
het hoge alcoholpercentage. 

Het is al meerdere malen bewezen dat matig 
alcohol gebruik een bijdrage kan leveren aan 
je gezondheid. Maar veel alcoholhoudende 
dranken bevatten ook suikers, wat echter 
voor sommige mensen funest kan zijn. 
Caulier is een bier dat van nature suikervrij is. 
Zo hebben bijvoorbeeld diabetici de moge-
lijkheid om een lekker biertje te proeven. Cau-
lier is verkrijgbaar in twee varianten, blond en 
bruin. beide met een alcohol percentage van 
6,8%. Caulier blonde is een sterk blond, mooi 
goudkleurig bier welke een frisse impressie 
achterlaat in de mond. Je proeft de aroma’s 
van specerijen, citrus en hop.
Caulier brune is een sterk bruin bier met ver-
rassend veel aroma’s van kruiden, karamel & 
chocolade. Het bier heeft een bittere afdronk 
met een verfrissende nasmaak.

Pas op: alcohol werkt bloedsuikerspiegel 
verlagend. Drink als diabetici alleen in overleg 
met een deskundige. 
Drink verantwoord, drink niet meer dan 
1 á 2 glazen alcoholhoudende dranken per dag.

OPEN BROUWERIJDAG, 25 april
Ontdek de passie en de kunst van de Belgische brouw-
ers. Op zondag 25 april vindt de tweede nationale open 
Brouwerijendag plaats. Op deze dag zijn de deuren van 
24 Belgische brouwerijen geopend voor het grote pub-
liek. Je kunt een kijkje nemen bij het productie proces 
en genieten van een gratis consumptie.
Tijdstip: 10.00 tot 17.00 uur
Entree: Gratis 
Info: http://www.beerparadise.be/emc.asp?pageId=277 
NEDERLANDS SPECIAALBIER FESTIVAL, 2 MEI 2010
Op dit 7e Nederlands speciaalbier festival kunt u geni-
eten van ongeveer 80 verschillende bieren van Neder-
landse brouwerijen. 
Plaats: Markt 's-Hertogenbosch 
Tijdstip: 12.00 - 18.00 uur 
Entree: Gratis (om te proeven moet je wel een proef-
glas & munten kopen)
Info: http://www.denboschsmaakmakend.nl/even-
ementen/5/nederlands-speciaalbier-festival.aspx
TRAPPISTEN WEEKEND, 7, 8, 9 MEI 2010
Proef de 7 trappisten bieren bij het 1e Krimpense 
weekend van de Trappisten. 
Tijdens deze 3-daagse kunt u kennismaken met alle 
trapistenbieren, zelfs met het schaarse Westvleteren.
Plaats: Eetcafé de Lansingh, Krimpen aan den IJssel 
Tijdstip: Vrijdag 7 mei 19.00 tot 24.00 
uur
Zaterdag 8 mei en zondag 9 mei van 
13.30 tot 19.00 uur
Entree: Gratis, consumptie 
strippenkaart à 6 strippen 
voor € 12,50
Info: http://www.lokaleom-
roepkrimpen.nl/rel2/news.
asp?command=read&id=1411
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Op vrijdag 26 maart vond de eerste Lekkerbier Pro-
everij in Pizzeria Sardegna plaats. Jan Ooms van 
de Schelde brouwerij was uitgenodigd om de gas-
ten het een en ander te vertellen over zijn brou-
werij en zijn bieren. We waren met een klein maar 
gezellig clubje, alle ruimte om vragen te stellen dus!
Jan had 6 van de 10 Schelde bieren meegenomen:
 
1e Witheer; tarwe bier, 5%
2e Strandgaper; blond bier, frisse zoetbittere afdronk 
6,2% 
3e Dulle Griet; type dubbel, roodbruin van kleur, aroma-
tisch moutig 6,5%
4e Straffe toeback; licht amberkleurig, zware tripel 9,5%
5e Zeezuiper; goudblond moutige tripel 8% Bijzondere 
ingrediënten koriander Curaçaoschil. 
6e Oesterstout; donker bier gefilterd over oesterschel-
pen, niet echt bitter maar zo donker als de nacht, 8,5%
Alle bieren zijn van hoge gisting, met hergisting op de 
fles. Ongefilterd en zonder pasteurisatie.

Naar mijn idee was iedereen goed te spreken over 
de bieren, vooral over de Zeezuiper die het beste in 
de smaak viel. Ik vond het een gezellige avond, ik 
hoop dat jullie (proevers) er ook van genoten hebben!
kijk voor het volledige artikel op onze website

In 2003 besloot Pe-
ter van der Borght, na 
een geslaagd brouwerij 
bezoek in de Ardennen, 
om zelf bier te gaan 
brouwen. Hij verdiepte 
zich in de literatuur over 
brouwen, volgde een 
brouwcursus en experi-
menteerde met verschil-
lende brouwsels in zijn
 garage. 3 van zijn vrien-
den; Luc Sempels, Paul 
van der Borght en Jo Dis-
cart werden ook enthou-
siast en sloten zich bij 
hem aan. Het koppel red 

op 13 mei 2008 Brou-
werij Lupus Belgium 
van zijn ondergang. 

De naam van brou-
werij Lupus verwijst in 
eerste plaats naar het 
mysterieuze, gevaarli-
jke roofdier; de wolf of 
wel ‘Canis Lupus’ in het 
Latijn. Maar in de Lati-
jnse naam voor hop wordt 
ook verwezen naar de 
wolf: Humulus Lupulus. 
De bieren van het 4-tal 
zijn een ode aan het oer-
oude en geheimzinnige 
roofdier dat lang geleden 

onder druk van de mens 
onze gebieden verliet. Pe-
ter en zijn vrienden bren-
gen een bier op de markt 
met hetzelfde karakter en 
dezelfde naam als de wolf, 
sterk en gevaarlijk(lekker). 
Op zaterdag 21 febr. 2009 
werden de wolf bieren 
voor het eerst aan grot-
er publiek voorgesteld.
Wolf is een bier van hoge 
gisting welke op am-
bachtelijke, professionele 
wijze wordt gemaakt. Een 
tweede gisting gebeurt op 
de fles, dit bepaald mede 
het karakter van deze 

unieke ei-
gent i jdse 
s p e c i a a l 
b i e r e n .
Op iedere 
fles Wolf 
staat een 
cijfer, deze 
v e r w i j s t 
naar het 
a l c o h o l -
g e h a l t e . 

Het assortiment van brou-
werij Lupus bestaat uit 
3 bieren. Een 7 (blond), 
8 (bruin), 9 (amber).
Voor ieder wat wils!

Wolf 7 & 8 zijn ver-
krijgbaar bij Lekker-
bier de Bierwinkel

Wolf, gevaarlijk lekker

Het ‘Waere Witte’geheim
Een meergranen luxe witbier van hoge gisting. Ge-
teeld met uitsluitend milieuvriendelijk geteelde Lim-
burgse granen, mercurhop en door mergel gezuiverd 
water uit eigen bronnen..

Dat is Gulpener Korenwolf, het waere witte geheim is 
de unieke mix van de door Limburgse akkerbouwers, 
milieuvriendelijk geteelde tarwe, kollenberger spelt, 
gerst en rogge, met daarbij geurige kruiden en bloesem 
van de vlierbes.  
Het bier heeft de naam Korenwolf gekregen, een wilde 
hamster welke voorkomt in Zuid Limburg. 

KIJK BOVEN DIT ARTIKEL VOOR DE KORENWOLF AANBIEDING:
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Wolf 7
Brouwerij Lupus
Afkomst: Bellegem, België
inh: 33cl.
alc: 7,4%
Type: blond

Wolf 8
Brouwerij Lupus
Afkomst: Bellegem, België
inh: 33cl.
alc: 8,5%
Type: bruin

Jacobins Gueuze
Brouwerij Bockor
Afkomst: Begijnendijk, België
inh: 25cl.
alc: 5,5%
Type: gueuze lambic

Gribousine
Brasserie de Malonne
Afkomst: Malonne, België
inh: 33cl.
alc: 8,5%
Type: blond

Bersalis Kadet
Oud Beersel Brewery
Afkomst: Beersel, België
inh: 33cl.
alc: 4,5%
Type: tripel/pils 

5 a.m. Saint
BrewDog Brewery
Afkomst: Aberdeenshire, Schotland
inh: 33cl.
alc: 5%
Type: amber ale
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