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Om goed op smaak te komen moeten bieren rijpen. Gewoonlijk gebeurt dit in stalen lagertanks. Door een bier te laten
rijpen in een houten vat neemt het bier smaken op uit het hout
en krijgt het een vollere en diepere smaak. Wat vooral bij zware
en donkere bieren een erg mooie aanvulling is. Ook whisky’s liggen
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whisky vaten maar zijn er intussen meerdere brouwerijen die met gebruik van oude whisky vaten
erg mooie en complexe bieren hebben
ontwikkeld.

Keiharde speciaalbieren!
“Even een uiltje knappen”

Lekkerbier Nieuwskrant

Haarlemmer Robbert Uyleman ontwikkelde door thuisbrouwen
een voorliefde voor uitgesproken speciaalbieren. Uyleman brouwt
sinds begin vorig jaar onder de naam brouwerij het Uiltje een
reeks speciaalbieren.

Enquete!

Uyleman brouwt zijn bieren in de ketels van verschillende Nederlandse
brouwerijen. Vooral speciaalbieren met een uitgesproken smaak en met
name in het erg hoppigge segment. Ook de eerste bieren gerijpt op whisky
vaten zijn al gebotteld en vele liggen nog op verschillende whisky vaten
verder te rijpen. Binnekort verschijnt een porter met ‘s werelds heetste
peper en een IPA met 3,5% alcohol.

We zijn erg benieuwd wat u van de Lekkerbier
Nieuwskrant vindt. Dit om de Nieuwskrant nog
leuker voor u te maken. Om mee te doen klikt
u op onderstaande link.

Enquete Invullen
klik hier

Dwerguil: Een 3 dubbel gedryhopte pilsner.
Velduil: Keihard gehopte doordrinkbare Amber.
UPA: Frisse en fruitige IPA. ongefilterd
Bosuil: Black IPA. Een erg zwaar gehopte donkere IPA
Steenuil: Een double IPA. Keihard gehopt en vol
Ransuil: Russian Imperial Stout. Donker, complex en krachtig
Meeneer de UIL: Barrel Aged Russian imp Stout.Nu bij Lekkerbier: Ledaig

En het is weer zover. Tijd voor de Lentebieren! De meeste lentebieren zijn blond, verfrissend, zacht en vol van smaak. Alweer
een ruim assortiment lentebieren te vinden bij lekkerbier.

Rotskruiper

Saense Stout

V.S.O.P

Grodziskie

Dark Roast

Brouwerij Ramses
Afkomst: Wagenberg
Type:
Alc: 7,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,90

Brouwerij Breugem
Afkomst: Amsterdam
Type: Stout
Alc: 8%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,64

De Pelgrim
Afkomst: Rotterdam
Type: Gerstewijn
Alc: 9,6%
Inh: 33cl.
Prijs: 4,74

Emelisse
Afkomst:Kamperland
Type: Grodziskie
Alc: 4%
Inh: 33cl.
Prijs: 3,18

Van de Streek
Afkomst:Utrecht, NL
Type: Coffee Stout
Alc: 7,8%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,99
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