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In December 2000 besluit een vriendengroep uit de omgeving van Turnhout om om de week samen bier te
gaan proeven. Na enkele jaren proeven blijft de interesse in speciaalbier
groeien.
Al snel behaalt een deel van de vriendengroep het diploma voor een snelcursus bierbrouwen. Eind 2006 zit het eerste brouwsel in een kleine amateur ketel. Daarna volgden vele kleine brouwsels, waarvan 1 al de derde
plaats behaalde bij het Nederlands Kampioenschap voor amateur brouwers.

Het is weer zo ver. Tijd voor de bockbieren. Ook dit jaar vind u
bij Lekkerbier een breed assortiment bockbieren.

Het behalen van deze prijs was aanleiding om een eigen bier op de markt
te brengen. In 2008 werd bij brouwerij Boelens het eerste bier ontwikkeld;
Schuppenboer. Een stevige tripel
met fruitig aroma en door toevoeging van koriander en cascade
hop. Vol met heerlijke aroma’s. Inmiddels zijn de mannen brouwerij
Boelens als uitgegroeid en worden
de bieren gebrouwen bij de Scheldebrouwerij. Het assortiment is
inmiddels al uitgebreid tot een 7
tal bieren. De vraag naar de bieren is inmiddels al zo groot dat het
Nest al in 2014 start met hun eigen
brouwerij.

Uiteraard de bekende bockbieren van de grote brouwerijen.
Daarnaast ook vele bijzondere bockbieren van de Kleinere
(speciaalbier) brouwerijen.
Op dit moment heeft u al keuze uit zo’n 50 tal bockbieren. Wij
verwachten daarnaast nog enkele andere bockbieren binnen
te krijgen.

Turnhout is wereldmarktleider op het gebied van speelkaarten en wordt
dan ook wel dé speelkaartenstad genoemt. Hier komt ook de inspiratie
voor de mooie etiketten van het Nest vandaan.

Timothy Wareman, barkeeper bij café
het Arendsnest te Amsterdam en Nando
Servais, barkeeper bij café de BeerTemple te Amsterdam zijn begin vorig jaar
micro brouwerij Pampus begonnen.

Een kleine greep uit het assortiment Bockbieren.

De 2 jonge mannen werken al jaren met speciaalbier
en hebben hiervoor een gigantische interesse opgebouwd. Ze maken kleine brouwsels, soms thuis, soms
met een gast brouwer en soms als brouwerij huurders.
Inmiddels hebben de heren al een aardige lijst met
brouwsels op hun naam staan. 2 van deze brouwsels
zijn van iets groter formaat en zijn ook bij Lekkerbier
verkrijgbaar:

Seeheld, een heerlijk fruitige pale ale van 5% met
een lichte body en lekkere hoppigheid.

Drenkeling, een lekker doordrinkbaar blond bier
met Jenever bessen en citroenmelisse.

Pampus is een klein eilandje ten oosten van Amsterdam in wat
vroeger de Zuiderzee was. Als het eb was kwam men vaak vlak
voor pampus vast te liggen en lag dus voor pampus. Tegenwoordig wordt de uitdrukking vaak
gebruik als iemand lekker onderuit ligt en niks aan het doen is.

The Fear

IJ White IPA

Huttenkloas Landbier

Flying Dog
Afkomst:Frederick USA
Type: Pumpkin Ale
Alc: 9%
Inh: 35,5cl.
Prijs: 3,24

Brouwerij t IJ
Afkomst: Amsterdam, NL
Type: Tarwe IPA
Alc: 6,0%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,28

Huttenkloas
Afkomst:Oldezaal, NL
Type: Blond
Alc: 7,5%
Inh: 30cl.
Prijs: 1.45

Huttenkloas Tripel
kloat
Huttenkloas
Afkomst:Oldezaal, NL
Type: Tripel
Alc: 8,5%
Inh: 30cl.
Prijs: 1.49

Prael L.I.P.A.
Brouwerij Prael
Afkomst: Amsterdam, NL
Type: IPA
Alc: 6,1%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,30
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