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Samuel Smith Brewery werd opgericht in 1758 en is één van de 
oudste brouwerijen van Engeland. Er wordt nog volledig op de 

traditionele manier gebrouwen. Alle bieren worden uitsluitend met 
natuurlijke ingrediënten gebrouwen, zonder toevoeging van con-

serveringsmiddelen, kunstmatige zoet-, kleur- en smaakstoffen. De 
helft van de bieren van Samuel Smith zijn biologisch en alle bieren 
passen binnen een veganistisch dieet (Behalve de Yorkshire Stingo). 

Wist u dat?...

Bij de Samuel Smith pubs het bier in houten vaten bezorgd wordt met paard 
en wagen? Hiervoor worden Shire paarden gebruikt. Dit zijn de laatste 

actieve trekpaarden in Engeland. 

De brouwerij net als 200 jaar geleden gebruik maakt van oude Yorkshire 
Stone Squares voor het vergisten van het bier? Dit zijn open vierkante kuipen 
van leisteen.  Omdat de gist van S. Smith de neiging heeft om boven op het 
brouwsel komen te liggen, word het bier binnen deze squares rondgepompt. 

(zie foto rechts onder)

De brouwerij een Cooper in dienst heeft? Een cooper maakt en repareert de 
houten vaten op ouderwetse wijze. (werkplaats op foto links onder)

Deleria

Brouwerij Huyghe
Afkomst: Melle, BE
Type: Blond
Alc: 8,5%
Inh: 75cl.
Prijs: 6,97

Chocolate Stout

Brouwerij Rogue
Afkomst: Newport, USA
Type: Stout
Alc: 6,5%
Inh: 65cl.
Prijs: 8,19

Status Quo - Pile DrIver

Wychwood Brewery
Afkomst:Oxfordshire
Type: Amber ale
Alc: 4,3%
Inh: 50cl.
Prijs: 4,65

Formidabel

Broeder Jacob
Afkomst: Purnode
Type: Blond
Alc: 5,5%
Inh: 33cl.
Prijs: 2,18

Vedett IPA

Duvel Moortgat
Afkomst: Puurs, BE
Type: IPA 
Alc: 6%
Inh: 33cl.
Prijs: 1,80

De derde editie van de ‘Week van het Nederlandse bier’ staat voor 
de deur! Tussen 15 en 25 mei zijn er tientallen activiteiten door 

heel Nederland te vinden waar bier centraal staat. Bij ons krijgt u in 
de Week van het Nederlands Bier 15% korting op alle Nederlandse 
speciaalbieren. Op vrijdag 16 mei organiseren wij tussen 19.00-

20.30 uur een proeverij in onze winkel. Het is dan mogelijk diverse 
Nederlandse speciaalbieren te proeven!!

Een paar tips over wat er in het noorden van Nederland o.a. geor-
ganiseerd wordt:

18 mei: Happen met/in bier georganiseerd door PINT regio Noord; Een bier-
tocht langs zes Leeuwarder eetgelegenheden waar naast een proefglas spe-
ciaalbier een culinair hoogstandje wordt geserveerd. Meer info: www.pint.nl

 21 mei: Bierwandeltocht Maallust; Een wandeltocht van 11 km door het Norg-
erholt bos, langs Drentse boerderijen richting het gevangenisdorp Veenhuizen. 
De tocht eindigt bij brouwerij Maallust. Inclusief proeven en rondleiding. Meer 

info: www.bierwandeltochten.nl 

25 mei: Het Texels Bierproevers Genootschap proeft nieuwe Nederlandse 
bieren, in combinatie met kleine hapjes, onder leiding van biersommelier Dirk 

Breedveld van de Twaalf Balcken. Meer info: www.12balcken.nl
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Duvel 
Mini18cl

€ 1,38
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Chouffe Soleil, een zonnig speciaalbier met een 
zachte en verfrissende smaak.
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