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Bintang Pilsner
Multi Bintang Indonesia
Afkomst: Jakarta, Indonesie
inh: 33cl.
alc: 4,8%
Type: pilsner

LION Lager
Lion Brewery
Afkomst: SRI LANKA
inh: 33cl.
alc: 4,8%
Type: pilsner

Chang beer
Cosmos Brewery
Afkomst: Ayutthaya, Thailand
inh: 33cl.
alc: 5%
Type: Pilsner

Emelisse-ImperialRussianstout
Bierbrouwerij Emelisse
Afkomst: Kamperland, NL
inh: 33cl.
alc: 11%
Type: Imperial Russian Stout

Tripel Klok
Brouwerij Boelens
Afkomst: Belsele, België
inh: 33cl.
alc: 8,5%
Type: Tripel 

Cantillon, Rose de Gambrinus
Cantillon
Afkomst: Brussel, België
inh: 37,5 cl.
alc: 5%
Type: Frambozen Lambic
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Wereldprimeur Mongo-
zo Premium Pilsener; 
Fairtrade, Biologisch 
en Glutenvrij. Wereld-
wijd heeft nog geen 
enkele brouwer een 
pils gebrouwen waarin 
deze drie unieke el-
ementen zijn samenge-
bracht. Naar eigen 
zeggen is het resultaat 
‘Ongewoon Lekker’!

Mongozo B.V. bestaat sinds 
1994 en brouwt een exo-
tische bierlijn bestaande 
uit; Mango, Banana, Coco-
nut, Quinua en Palmnut. 
Vier van de vijf bieren zijn 
Max Havelaar Fairtrade 
gecertificeerd. De in-
grediënten en traditionele 
recepturen zijn natuurlijk 
en afkomstig uit exotische 
culturen. Een pils ontbrak 
nog, de Mongozo Premium 
Pilsener is daarom een 

prima aanvulling op het 
assortiment. 

Mongozo Premium Pilsener 
bestaat uit hoogwaardige 
biologische gerstemout, 
biologische hop en Max 
Havelaar Fairtrade en bi-
ologische rijst. Het bier is 
licht bitter en hoppig van 
smaak, een fris doordrink-
bier met een alcoholge-
halte van 5%.

Mongozo is van begin af 
aan bezig met Maatschap-
pelijk verantwoord onder-
nemen, 10 jaar geleden 
introduceerden zij het 
eerste Fairtrade speciaal-
bier.
Verder is het bier ook een 
‘Vegan’ verantwoord prod-
uct.

Meer weten over Mon-
gozo? Kijk op www.lekker-
bierdebierwinkel.nl 

14e NATIO-
NALE BOCKBI-
ERDAG, 10-10-
2010 v.a. 13.30 
uur
Op de Hout-
markt wordt 
het startsein 
voor het nieuwe 
bockbierseizoen gegeven. Na het startschot gaan de tap-
kranen open. Bij deze tapkranen zijn tientallen soorten 
bockbier te verkrijgen. 
De Nationale Bockbierdag is gratis toegankelijk.
Plaats: Zutphen
Info: http://www.bokbierdag.nl/ 

6e TEXELS BOCKBIER FESTIVAL, 16/17-10-2010 
v.a.15.00 uur 
Op 16 en 17 oktober zijn er in 6 horeca bedrijven in de 
Dorpstraat 16 verschillende bockbieren van het vat te 
proeven. 
Plaats: de Dorpstraat in De Koog
Info: Hans Glandorf tel. 06-12437845

3e ARCENER OKTOBERFEST, 22/24-10-2010
Op het programma staat o.a. een traditionele Duitse 
avond voor jong en oud, een geweldige liveshow van de 
beste ‘schlagerfeestband’ van Nederland; ‘Die Powerho-
sen’ en typisch Duits eten aan lange ‘Bayerische’ tafels.
Op zondag vindt er een speciale wereldrecordpoging 
blind bier proeven plaats.
Info/kaarten bestellen: www.oktoberfestarcen.nl

33e PINT BOCKBIERFESTIVAL, 29/31-10-10
Het 33e PINT Bokbierfestival vindt plaats in de Beurs van 
Berlage in Amsterdam.
Openingstijden: vrijdag 17:00-23:00 uur, zaterdag 12:00-
23:00 uur, zondag 12:00-19:00 uur
Entree: € 10,00 
Info: http://www.pint.nl/pint/bbf.htm , Rob Vos tel. 

The Real Mexican Beer
Terug in de tijd, in 1923, was er 
in de woestijnstad Mexicali een 
kleine groep met investeerders 

welke besloten een brouwerij te 
stichtten. Mede door invloeden van 

een Duitse brouwer wordt Mexicali gebrouwen 
volgens de hoogste kwaliteitscontroles en krijgt 
Mexicali een onderscheidende smaak.

7 jaar later in 1930 is Mexicali een gerespecteerd merk 
welke vooral wordt geschonken in de langste bierhal te 
wereld ‘The Mexicali Beer Hall’. Deze ‘bier hal’ wordt 

gekenmerkt door de watertoren met het gigantische 
Mexicali Beer logo.  

De Mexicali brouwerij was de eerste industriële brou-
werij in Baja California. De productie van Mexicali 
groeide van 7.000 vaten in zijn eerste jaar tot meer 
dan 72.000 vaten in 1960. Mexicali was op dat moment 
het meest verkochte bier in Baja California. Totdat een 
van de oprichters kwam te overleiden en de fabriek 
gesloten werd. Het bier verdween langzaam uit de 
markt. Maar in het jaar 2000 kwam mexicali terug, ze 
kon aan haar tweede jeugd 
beginnen. 

Mexicali is een heerlijk fris 
diepgoud bier uit Mexico en is 
heerlijk drinkbaar bij iedere 
gelegenheid. Het bier bevat 
5% alcohol en wordt het liefst 
gedronken op 3 á 5CO, maar 
wel zonder citroen! 

De seizoenen verand-
eren en daarmee ook 
de bieren. Het is okto-
ber en dus tijd voor de 
Bockbieren! Maar wat 
is bockbier eigenlijk? 
Naast dat het in Ned-
erland het meest ge-
dronken speciaalbier 
is?

Bockbier is een donker, 
pittig bier waarop tal-

loze variaties worden 
gemaakt. Het alcoholp-
ercentage ligt oorspron-
kelijk rond de 6,5% en 
het bier heeft een ro-
bijnrode caramelachtige 
kleur welke is te danken 
aan het branden van de 
mout. Naast het branden 
wordt het bier ook langer 
gekookt dan normaal. 

Van oorsprong was bock-
bier bijna altijd een on-

dergistend bier. 
Maar tegen-
woordig is veel 

meer mogelijk en komen 
er steeds meer zwaardere 
bovengistende bock-
bieren op de markt. 
De enige eis die aan 
bockbier wordt 
gesteld is dat 
het een stam-
wortgehalte 
van mini-
maal 15,5 Pla-
to heeft, d.w.z. 
dat het mout-
suikergehalte 

in het wort minimaal 
15,5% moet zijn. Ook 
worden de bieren in Ned-
erland traditioneel aan 
het begin van oktober 

gelanceerd. 
De komende wek-
en worden door 
diverse partijen 
wedstrijden ge-

o r gan i see rd 
om het beste 

en het lekker-
ste bockbier te 

bepalen.

Brouwerij de Graal van 
gediplomeerd brouwer ‘Wim Saeyens’ 
is een jonge, ambachtelijke, maar toch 
geautomatiseerde brouwerij. De Graal 
is gelegen in Brakel, in het hart van de 
Vlaamse Ardennen.  
De Graal is actief sinds 2002 en is mede 
dankzij de voortdurende investeringen in nieuwe 

technologieën er in geslaagd de 
stijgende vraag naar kwalitatief 
hoogwaardige bieren te blijven 
volgen. Het assortiment van de 
Graal bestaat uit 7 verschil-
lende bieren van hoge gisting. 
Elk met een zeer specifiek 
eigen karakter. 
Zo brouwt Wim Saeyens De 
Graal Blond, Dubbel, Tripel, 


