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Brouwerij Mikkeler is een Deense 
brouwerij welke erg geliefd is bij de 
liefhebbers van bijzondere, uitgespro-
ken bieren. Mikkeller ontwikkelt vele 
verschillende soorten speciaalbier, 
veelal in kleine oplages. 

Mikkel Borg Bjergsø, brouwer van Mikkeller kende bier als iets wat hij dronk 
om dronken te worden tijdens het feesten met vrienden. Nadat hij bij zijn 
bijbaan in de plaatselijke kroeg in aanraking kwam met speciaalbieren begon 
het balletje te rollen. Mikkel startte een bierproef club met vrienden. Van 
hier uit kwam ook het idee om zelf bier te brouwen, in eerste instantie voor 
zichzelf en zijn vrienden. Nu, zo’n 8 jaar later worden Mikkeller bieren naar 
een 40-tig tal landen geëxporteerd.

Bij Lekkerbier vind je sinds kort een ruime selectie Mikkeller bieren. Bekijk 
de complete verzameling Mikkeller bieren in onze winkel of via onze web-
shop. 
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Specialiteit

Schlappe Seppel
Afkomst: Großostheim
Type: Marzen
Alc: 5,6%
Inh: 33cl.
Prijs: 1,65

Anniversary Ale

Port Brewing
Afkomst: California
Type: Strong IPA
Alc: 10%
Inh: 65cl.
Prijs: 9,95

Volksfest bier

Engel
Afkomst: Crailsheim
Type: Marzen
Alc: 5,5%
Inh: 50cl.
Prijs: 1,75

T. Lady Biscuit

Eem
Afkomst: Amesfoort
Type: American Pale 
Alc: 6,0%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,65

India Pale Ale

Meantime
Afkomst: Londen
Type: IPA
Alc: 7,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,95

Biscuit

een Origineel geschenk
Bij ons kunt een terecht voor een persoonlijk geschenk. Wij ontwerpen 
voor u een passend etiket. De mogelijkheden zijn hierbij eindeloos; uw 

eigen logo, een foto van uw bedrijf, een werknemer en/of een persoonlijke 
groet. Al mogelijk vanaf 1 fles. Voor zowel bedrijf als particulier.

neem voor meer informatie contact met ons op.

(bier) Fles met Eigen Etiket

 
Brouwerij Budels, veel mensen hebben ooit wel eens een flesje 
Budels pilsner gedronken. Maar wist je dat deze brouwerij ook 
een groot aantal speciaalbieren brouwt? Hieronder stellen we je 
voor aan enkele speciaalbieren van deze oude familiebrouwerij:
 

Budels Batavier
Batavier is het amberbier van de Budels brouwerij. 
Een toegankelijk speciaalbier met een volle smaak 
en 5% alcohol. 

Budels Honing  
Bier van lage gisting met toevoeging van biologische 
honing. Dit bier met 4,5% alcohol heeft een zachte 
en vrij frisse smaak. 

Budels Herfstbock
Robijnrood bockbier met 6,5% alcohol. Budels bock is 
mede dankzij de Munchener mout stevig en krachtig 
van smaak. Traditioneel laag gegist.

Budels Blond
Een verfrissend bier. Met 4,7% alcohol vrij licht maar 
door de gist op de fles weer extra vol van smaak.
mooie frisse hop aroma´s.

Budels Weizen  
Een heerlijk fris en zacht biologisch weizenbier. 
Geinspireerd op de Duitse weizen bieren. Echt een 
bier voor als de zon schijnt. 

 
Brouwerij Budels is ook bereikbaar voor brouwerij bezoek en voor bier 
masterclasses. Kijk voor meer info op: www.budels.nl
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