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Davo Tripel

Davo bieren
Afkomst: Deventer, NL
Type: Tripel
Alc: 8,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,57

Midnight Porter

Brouwerij Rodenburg
Afkomst: Rha, NL
Type: Porter
Alc: 12%
Inh: 33cl.
Prijs: 3,45

Leidsch Kuitbier

Leidsch bier
Afkomst:Leiden, NL
Type: Blond
Alc: 6%
Inh: 33cl.
Prijs: 2.44

Hoptimist

Brouwerij Rodenburg 
Afkomst:Rha, NL
Type: imperial IPA
Alc: 9,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 3.45

Eanske 1325

Brouwerij Eanske
Afkomst: Enschede, NL
Type: American pale Ale
Alc: 5,8%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,54

Emelisse is een brouwerij en restaurant in het Zeelandse kamperland. In 
de brouwerij wordt een groot assortiment vaste speciaalbieren gebrouw-
en. Zo nu en dan worden er echter ook eenmalige, extra bijzondere 
bieren ontwikkeld. Deze bieren vallen onder de white labels.
 
Zo zijn er de Imperial Russian Stout white labels. Imperial Russian Stout is 
een donker, zwaar en krachtig biertype. Uitstekend geschikt om te laten 
rijpen. Door dit bier in houten vaten te laten rijpen waar bijvoorbeeld lange 
tijd een heerlijke whisky in heeft gezeten krijgt het bier een erg bijzondere 
en complexe smaak.

Door het gebruik van verschillende rijpings processen op verschillende 
soorten vaten is er een reeks met erg bijzondere gerijpte Imperial Russian 
Stouts onstaan. 

De volgende White labels zijn nog bij Lekkerbier verkrijgbaar (op=op!):

- IRS Wild Turkey Barrel Aged 3,85

- IRS Sorachi Ace Single Hop 3,30

- IRS Bowmore Barrel Aged 3,85

- IRS Peated Bowmore Barrel 
  Aged 3,85

- IRS COAL ILA Barrel Aged 4,40

- IRS Bunnahabhain Barrel Aged 4,40

- Barley Wine Buffalo Bourbon 
  Barrel Aged 3,80

- Aceto Balsamico Barrel Aged 4,16

Sinds begin dit jaar vind je bij Lekkerbier het bier 
Gregorius van ‘s werelds 8e trappistenbrouwerij: 
Stift Engelszell. En nu is het tweede bier van de 

brouwerij beschikbaar gekomen, Benno. 

Benno is bereid met honing en heeft mede 
daardoor een heerlijke volle, zachte en licht 

zoete smaak. Het bier heeft een donker-
blonde tot bijna amber kleur is op het begin 
fruitig, mout zoetig, daarna komt de bitter-
heid van de hop en een lichte kruidigheid. 

Eigenlijk niet te vergelijken met een andere 
trappist dus!

Benno is verkrijgbaar in fles van 
33cl en kost 4,40

Brouwerij de Eem is de brouwerij van Ruud van Moorst uit Amers-
foort. Al decenia lang een echte bierliefhebber en sinds 2006 trotse 
brouwer van een brede variatie speciaalbieren. 

De Eem is nog op zoek naar een eigen brouw locatie maar gelukkig mag Ruud 
van Moorst zijn bieren kleinschalig zelf brouwen bij bevriende brouwerijen. 
In de loop van de jaren is dit gebeurd bij verscheidene brouwerijen zoals o.a. 
de Schelde, Praght & Jopen. 

2013 is voor Ruud het jaar van lekker expirimenteren en bijzondere eenmalige 
brouwsels. Zo zijn er dit jaar al de limited bieren; foxy en smoky lady op de 
markt gekomen, Liggen er alweer 2 heerlijke winterse bieren te rijpen, komt 
binnenkort een collaboration brew met de mannen van de jonge brouwerij 
Pampus op de markt genaamd Dark hops en is er gebrouwen samen met de 
Belgische brouwerij Eutropius.

Enkele van de Eembieren uitgelicht
Centennial, Gebrouwen met Amerikaanse hoppen. Vele hop aroma’s (2,46)

Chinook, Een wat zwaarder amberbier. Stevig bier, flink gehopt (2,45)
Warrior, Met 4,6% licht in alcohol. Zeer hoppig en fris bitter (2,49)

Blond, Een fruitige Blonde van 6,2% met een lichte bitterheid (2,18)
Stout, Romig, 7,5% , volle body, smaken van koffie en chocolade (2,57)

6 pack (3,96)


