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Krombacher Alkoholfrei 
Krombacher Brouwerij
Afkomst: Kreuztal, Duitsland
Type: Alcoholvrij pils
Alc: 0,0%
Inh: 33cl.

Schnee-Bock
Lahnsteiner Brauerei
Afkomst: Lahnstein, Duitsland 
Type: (donker) Seizoensbier 
Alc: 7,2%
Inh: 50cl.

Emelisse witbier
Bierbrouwerij Emelisse
Afkomst: Kamperland, Nederland
Type: witbier
Alc: 5%
Inh: 33cl.

Sara
Brasserie de Silenrieux
Afkomst: Silenrieux, België 
Type: Boekweit bier
Alc: 6%
Inh: 25cl.

St. Feuillien Grand cru
brouwerij St. Feuillien
Afkomst: La Roeulx, België
Type: Extra Blond
Alc: 9,5%
Inh: 33cl.

broeder Jacob Bruin
BVBA Brouwerij broeder Jacob 
Afkomst: Wezemaal, België  
Type: Bruin
Alc: 7,5%
Inh: 33cl of 75cl.

  nieuw                nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   nieuw   Nieuw

Lekkerbier de Bierwinkel     Kolkstraat 2a     8501 BT     Joure     0513-410190     www.lekkerbierdebierwinkel.nl

Iedere maand zullen we een biersoort onder 
de loep nemen. Deze maand lichten we de 
complexe biersoort Geuze uit. Om te be-
grijpen wat Geuze is zal je ook moeten be-
grijpen wat Lambiek is. Enkele Bekende 
voorbeelden van Geuze stekerijen zijn Boon, 
Cantillon en de drie fonteinen

Lambiek
Lambiek is een plat, schuimloos, gistend tarwe bier 
uit de Zennevallei en het Pajottenland. Het bier 
bevat tenminste 30% ongemoute tarwe en is spon-
taan gegist. Deze spontane gisting ontstaat door 
de wilde gisten (Brettanomyces) die in de streek in 
de lucht rondzweven. De wilde gisten bevruchten 
de wort en vervolgens wordt de lambiek in grote 
houten vaten enkele jaren gerijpt. Naarmate het 
bier ouder wordt verandert de smaak. Zo smaakt 
een jonge lambiek iets zoetig tot zacht zuur en kan 
de oude lambiek zacht tot scherp zuur smaken. 
De naam lambiek of lambik stamt af van de naam 
van de gemeente Lembeek.

Geuze
Echte Geuze wordt gemaakt door oude uitgegiste 
lambik te mengen met jonge lambik. De jonge 
lambik bevat suikers voor een nieuwe gisting. Dit 
‘nieuwe bier (met nieuwe gisting)’ wordt hergist 
op fles. Dit kan alleen in sterke champagne flessen 
gebeuren omdat gewone flessen de druk van de 
gisting niet aan kunnen, ze springen kapot. Door 
deze nieuwe gisting ontstaat de welbekende geuze 
schuimkraag.  Geuze wordt niet gebrouwen maar 
gestoken. Het mengen van die bieren wordt steken 
genoemd.

Faro
Faro is gezoete lambiek met een lager alcoholper-
centage. De kinderen zongen eind 19e eeuw: “’t 
gaat regenen, ‘t gaat regenen, ‘t gaat regenen dat 
het giet, en als wij geene faro hebben dan drinken 
wij lambiek.” Faro werd toen der tijd gedronken 
door kinderen, en de sterkere, zuurdere lambiek 
door volwassenen. Doordat het water vaak besmet 
was, was het veiliger bier te drinken.  

Meer lezen over Geuze? Klik Hier!

Neder         landse Brouwerijdagen
Op zaterdag 24 en zondag 25 september openen 
meer dan 50 Nederlandse brouwerijen hun deuren 
voor het publiek. Kijkje nemen? Meer informatie 
vind je op www.nederlandsbier.nl

Streekbier weekend
Voor de 12 keer organiseren De Lambikstoempers 
hun jaarlijkse bierweekend. Het weekend  vindt 
plaats op zaterdag 27 en zondag 28 augustus in CC 
de Meent te Alsemberg(Beersel). Met meer dan 
100 verschillende bieren is dit weekend uitge-
groeid tot een heus bierfestival. Meer informatie: 
www.lambikstoempers.be

Oktoberfest 2011
Een maand lang feest! Van 17 september tot 3 
oktober. Het jaarlijkse Duitse Bierfestival: Okto-
berfest München, Duitsland. Zaterdag en zondag 
09.00 – 22.30, maandag t/m vrijdag 10.00 – 22.30 
Meer informatie: www.oktoberfest.de/de/
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Bier is in de laatste eeuw steeds populairder geworden in China. In de straten van Qingdao, een 
stadje aan de Chinese kust kun je dan ook op verschillende plaatsen bier kopen. Maar nergens ter 
wereld vind je zo’n speciale manier van bier verkopen als in Qingdao. 

Op straat kom je verschillende ‘bierverkopers’ tegen. Zij tappen het Tsingtao bier speciaal voor je.. 
jawel, in een plastic tas! Voor het gemak krijg je er dan wel een rietje bij. Hoewel het erg grappig is 
vragen wij ons af of het de smaak ten goede komt, aangezien veel bierdrinkers al niet te spreken zijn 
over plastic festival glazen.

Tsingtao wordt gebrouwen in de havenstad Qingdao door Tsingtao Brewery. De brouwerij werd opgericht 
in 1903 en groeide uit tot de grootste van China. Het bier is gebrouwen met de beste natuurlijke in-
grediënten uit China en bronwater uit het Laoshan-gebergte.

17th anniversary wood 
aged double IPA is ge-
baseerd op het award 
winnende bier de 
‘Denver Pale Ale’. Het 
bier is een viering van 
het geen waar Great 
Divide goed in is; bier 
brouwen! 

Al 17 jaar brouwt Great 
Divide eigenaardig lek-

kere bieren! In dit 
amberkleurige bier 
is een geur van eik 
en vanille te vin-
den. Door de 
toevoeging van 
Engelse en Ameri-
kaanse hop en de 
rijping op Franse 
en Amerikaanse 
eikenhouten vat-
en heeft het bier 

complexe aroma’s 
gekregen. Het is 
een hoppig bier, 
je proeft het 
hout van de ri-
jping met een 
vleugje vanille, 
karamel en cit-
rus. Het bier is 
echt een ca-
deau voor je 
zintuigen. 

uit de welbekende groene fles of voor de liefhebbers: uit een plastic tas.

Flying Dog, de brouwerij die bekend staat 
om haar kunstzinnige etiketten, humorist-
ische namen maar vooral haar excentrieke 
smaken, heeft een mooie selectie gemaakt 
van hoppige bieren. 
Deze selectie is bij elkaar gebracht in The Alpha 
Collection. In het bier pakket zitten de volgende 
hoppige bieren: Doggie Style Classic Pale Ale, Snake 
Dog IPA, Raging Bitch Belgian-Style IPA en Imperial 
IPA. Een echte aanrader voor een hoppig avontuur!

De humor van de brouwers is ook terug te vinden 
op de verpakking van de Alpha collection, naast 
het kijkgat in de doos staat het volgende: Can’t 
see our beautiful label? Insert your finger in the 
window and spin the bottle. Then, hang your head 
in shame for not thinking of 
that yourself.

http://www.lekkerbierdebierwinkel.nl/cms/wat-is-geuze

