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Het is weer Zomer!
                  Enkele zomerse bierstij len      uitgelicht
Weizen– en witbier

Deze bieren zijn van hoge gisting en zijn ge-
brouwen met tarwemout met eventuele 
toevoeging van gerste- of havermout. Het bier 
is vaak troebel doordat het niet gefilterd is. Het 
gistdepot op de bodem van de fles verrijkt het 
bier en bevat vaak een heerlijke volle, fruitige 
en zachte smaak. Alcoholpercentage ligt rond 
de 5-6 %. 

WEIHENSTEPHANER – MAISEL – BLANCHE NAMUR 
SKUUMKOPPE - GULPENER KORENWOLF

Radler

Op zoek naar een verfrissend drankje deze 
zomer? Radler is een mix van pils en limonade. 
Het alcoholpercentage is meestal niet hoger 
dan 2,5% en ze zijn ook alcoholvrij verkrijgbaar. 

ENGEL -WARSTEINER - AMSTEL - BUDELS

India Pale Ale

India Pale Ales stammen uit de 17de eeuw 
en hebben hun naam te danken aan de over-
tochten naar India. Gewoon bier bleef niet 
goed op deze lange zeereizen. De brouwers  
wisten met wat extra hop en een hogere al-
coholpercentage de zeelieden de hele reis te 
voorzien van bier. Door de extra hop zijn IPA’s 
een stuk bitterder maar vaak ook bloemiger in 
de smaak.

VEDETT IPA – KIPLING – CHOUFFE HOUBLON
IJ IPA -  AVBC HOP OTTIN - KLEINDUIMPJE BRIPA

Fruitbier

De zoet-zurige frisse fruitbieren hebben vaak 
een minder bittere smaak als andere bieren. 
Daarom worden deze bier categorie  vaak aan 
vrouwen toegeschreven. De traditionele brou-
werijen brouwen fruitbier vaak op basis van 
lambiek en voegen, vlak voor het gisten, fruit 
toe. De moderne brouwerijen gebruiken vaak 
alleen de sappen en daarnaast worden deze 
bieren ook nog gezoet.

REDBOCQ – MAX KRIEK – LINDEMANS PECHER-
ESSE – RODENBACH ROSSO -  BOON OUDE KRIEK

Saison

Oorspronkelijk ‘s winters gebrouwen door 
boeren uit de Belgische provincie Henegouwen.
om in het oogstseizoen te drinken. Tegenwoor-
dig het hele jaar gebrouwen en gedronken. Ook 
buiten Walonië. 

Een bier van hoge gisting met nagisting, alcohol 
tussen 5-6,5%, donkerblond tot amberkleurig, 
dorstlessend en fris bitter van karakter, gehopt 
en of gekruid.

EMELISSE SAISON – SAISON 1858 – SAISON DU-
PONT – MAXIMUS SAISON - ST FEUILLIEN SAISON

Brouwerij de Bie is een van de kleine bierbrouwerijen van Vlaan-
deren. 20 jaar geleden begon de brouwerij in Watou, een echte 
bierstreek in België bekend om de hopvelden en brouwerijen. 

In 2011 is de brouwerij verhuisd vaan Dentergem. Op 
een historishe hoeve waar bezoekers het brouwproces 
van A tot Z kunnen bewonderen. Ook heeft de 
brouwerij een eigen hoptuin en in een café niet 
ver van de brouwerijen kunnen passanten de 
bieren van brouwerij de Bie uitproberen.

Bij Lekkerbier vindt u 6 erg uiteenlopende bieren 
van brouwerij de Bie. Zo is er bijvoorbeeld een 
kriek genaamd Kriekebie, een stevig donkerbier 
genaamd zatte Bie en Riebedebie een tripel van 9%. 

Brouwerij de 

Bie

www.brijdebie.be

Pils

De meest bekende biersoort ter wereld. Verfris-
send, lichtbitter en goudblond en gebrouwen 
met vergisting onder lage temperatuur. Naast 
de bekende pilsners zijn er ook vele bijzondere 
pilsners met een erg fijne gebalanceerde smaak.

SWINCKEL’S - URQUELL - CHATEAU NEUBOURG

van: 1,55 

voor: 0,99
per krat á 24x 33cl: 22,95

AANBIEDING!
Gulpener Neubourg Pilsner

van: 1,55 

voor: 0,99
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3 bijzondere Friese speciaalbieren
Na een tijd lang expiriteren met 
thuisbrouwen zijn 2 Lemsters in 
2013 bierbrouwerij Kleine Beer 
begonnen. Vanuit Lemmer brouwen 
de 2 heren in hun micro brouwerij 
een drie-tal speciaalbieren met zeer 
kleine oplages.

- Lemmer Fjouwer: Een warme, zoete 
dubbel met 7% alcohol, €1,95
- De Beer ut Lemmer: Donkerblond, 6% 
alc. Frisse citrusachtige afdronk, €1,90
- Double Trouble: Een Double IPA met 
citrus smaak en hoge bitterheid, €1,95

Bekijk de website van Kleine Beer

Faxe 10%

Royal Unibrew
Afkomst: Denemarken
Type: Strong lager
Alc: 10%
Inh: 100cl.
Prijs: 2,95

Beiaardbier

Br Broeder Jacob
Afkomst: Purnode, BE
Type: Amber
Alc: 6%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,30

Puike Pale Ale

De vriendschap
Afkomst: Amsterdam
Type: Pale Ale
Alc: 46%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,45

Buurman wat doet u nu?

het Uiltje
Afkomst: Haarlem
Type: Barley wine
Alc: 11,8%
Inh: 33cl.
Prijs: 3,62

Rogue Amber ale

Rogue brewery
Afkomst: Newport, USA
Type: Amber
Alc: 5,3%
Inh: 35,5cl.
Prijs: 2,90

http://kleinebeerbrouwerij.wordpress.com/

