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Scandinavische Kunstwerken
Zowel het etiket als de inhoud van de flessen van de Deense bierbrouwerij Amager zijn echte kunstwerken. Vele van de labels zijn
voorzien van een kunstwerk van Simon Hartvig.
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-Aanbieding- 6x =
bij aankoop van 6
flesjes duvel, barbar
of blanche de bruxelle
gratis een bijpassend
bierglas

Amager is gevestigd in een oude schuilkelder. Vanuit deze bijzondere plek
brouwen 4 Deense vrienden een groot aantal bijzondere speciaalbieren.
De bieren worden met veel aandacht gebrouwen en krijgen geruim de tijd
om op smaak te komen.
Bij Lekkerbier vind je 6 speciaalbieren van brouwerij Amager, afgevuld in
50cl flessen.
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Bier

We hebben weer een heerlijke week achter de rug waardoor je
het bijna zou vergeten. Maar het is alweer bijna bockbier tijd!
Vanaf volgende week zullen de eerste bockbieren binnen beginnen te druppelen.
Zoals gewoonlijk vind je dan bij Lekkerbier weer een groot assortiment
bockbieren; natuurlijk de bekendere merken maar daarnaast vele bijzondere meer uitgesproken bockbieren van kleinere Nederlandse brouwerijen.
Voor wie niet meer kan wachten hebben we ook nog een serie bokbieren
van vorig jaar staan. Deze hebben doordat ze al wat langer in de fles zitten een mooie volle smaak verkregen.

Gulpener in een nieuw jasje gestoken
De limburgse Gulpener brouwerij, brouwer van het heerlijke gulpener pilsner en een serie bijzondere speciaalbieren, mede bekend
om zijn eerlijke werkwijze, bewuste omgang met boeren, omgeving
en natuur word geheel in een nieuw jasje gestoken
Deze nieuwe huisstijl werd begin deze week gepresenteerd op de jaarlijkse
Gulpener hopfeesten. Bij dit evenement mogen genodigden genieten van
heerlijke bieren, de mooie omgeving en worden de krachten gebundeld om
de exclusief voor Gulpener gekweekte, biologische hop te plukken. Tijdens
de presentatie werd het nieuwe logo gepresenteerd ook hebben alle bieren
een nieuwe uitstraling gekregen. Ook heeft de brouwerij een nieuwe spreuk;
“De vrije Brouwer”. Dit heeft te maken met de onafhankelijke staat van
de brouwerij. Ze hebben volledige vrijheid om het anders te doen, op hun
eigen manier. En dat is bewust omgaan met de omgeving en een eerlijk en
smaakvol product neerzetten.

Reuzachtig klein

Reuzen bieren van thuisbrouwerij Moergestel
Reuzenbieren is opgericht door een viertal gezellige heren uit
Moergestel. De Reuzenbieren worden in de volledig functionele,
kleine thuis brouwerij in Moergestel ontwikkeld.

Dit word gedaan door verschillende kleine brouwsels van zo’n 20 tot 50 liter
te brouwen, deze worden op verschillende manieren vergist en gerijpt. Wanneer de 4 heren, waarvan 2 brouwers het bier uitgebreid hebben geproefd en
aan anderen hebben laten proeven worden de bieren extern in oplages van
zo’n 600 liter gebrouwen. Bij Lekkerbier vindt u een 7-tal Reuzenbieren.
Eens een kijkje nemen in deze kleine brouwerij? Op afspraak is dit mogelijk.
Soms zijn er zelfs bijzondere expirimentele brouwsels te proeven! Kijk op de
website van Reuzenbieren voor meer informatie; www.reuzenbieren.nl

Mind Your Step

Ambrata

De Passie

Extra 4

Hop Brothers

brouwerij het Uiltje
Afkomst: Haarlem
Type: imperial stout
Alc: 14,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,50

Birra Roma
Afkomst: Rome, Italië
Type: Amber
Alc: 5,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 3,60

Rooie dop & Oersoep
Afkomst: NL
Type: Passie fruit IPA
Alc: 7,8%
Inh: 33cl.
Prijs: 3,60

St. Bernardus
Afkomst: Watou, BE
Type: Blond
Alc: 3,8%
Inh: 33cl.
Prijs: 1,45

Pampus & birrificio Aurelio
Afkomst: NL & Italie
Type: IPA
Alc: 6,3%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,85
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