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Alvinne 

(Zwevegem) 

 

Omega  
Blond Sour – 6% vol. | 24x33cl 
Een blond zuur doordrinkbier,. De zuivere smaak ontwikkelde zich op onze RVS 
tanks tot de Morpheus gist het zijn gewenste friszure smaak bezorgt.  
 

Phi 
Blond Sour – 8% vol. | 24x33cl 
Een blond zuur degustatiebier, met een uitstekende zoet – zuur balans. Een 
uitstekend ‘start’ bier voor Flemish Sour Ale drinkers. 
 

Sigma 
Dark Sour Ale – 8% vol. | 24x33cl 
Donkerbruin bier, beige schuimkraag. Aroma van mout, caramel, hout en donkere 
bessen. Smaak van hout, bessen en licht bitterheid. Lange zoetzure afdronk. 
 

Morpheus Saison 
Saison – 7% vol | 24x33cl 
Een blond licht hoppig dorstlessend bier. Om het licht zurig effect te krijgen wordt 
aan het hoofdbrouwsel een kleine hoeveelheid van de zure Omega toegevoegd. 
 

Wild West 
Blond Sour Oak Aged – 6% vol. | 24x33cl 
Dit is de houtgerijpte versie van de Omega. Fijne, complexe smaken afkomstig van 
de tannines van de Bordeaux vaten, is dit een licht, verfrissend degustatiebier. 
 
 

Limited Editions 
 

Phi 3 11% Blond sour + BA Fruit  24x33cl 

Cuvee d'Erpigny Moscatel 12,2% Barley wine BA Moscatel 6x75cl 

Cuvee de Mortagne Vermouth 12,8% Quadrupel BA Vermouth 6x75cl 

Cuvee de Mortagne Marsala 12,8% Quadrupel BA Marsala 6x75cl 
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Babycham 
 

Babycham 
Sprankelende perencider – 6% vol. | 24x20cl 
Populaire, nostalgische drank in de Jaren ’60-’70. Perencider met een 
heldere, lichtgele kleur met trage bubbels. Geur van gebak en groene 
peren, smaak van zoete peer, citrus en appel. Bruisend en verfrissend. 
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Broers 
(Wachtebeke) 

 

Hoppig Blond 
Blond – 5,5% vol. / 24x33cl 
Een echte dorstlesser door een hoppig en gemout aroma. De 
exotische fruitigheid in de afdronk zorgt voor een frisse toets! Ideaal 
op een terrasje in de zomer.  
 
 
 
 
 
 

Honing Tripel 
Tripel – 8% vol. / 24x33cl 
Heerlijk floraal en kruidige tripel met honing van lokale imkers. 
 
 
 
 
 
 
 

Imperial Stout 
Stout – 10% vol. / 24x33cl 
Russian Imperial stout van 10%. Vol en romig, koffie- en chocolade 
aroma’s.  
 
 
 
 

Limited Editions 
 

Sour Stout 10% Sour Stout BA 6x75cl 

Quadrupel 10% Quadrupel 24x33cl 
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Bryggja Brewery 
(Moerkerke) 

 

Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Bryggja Tripel is een smaakvol, hoppig speciaalbier met een frisse en tegelijk erg 
volle smaak. Door het gebruik van een speciale selectie van 4 Belgische hop-
soorten krijgt het bier een rijk, kruidig aroma. Beste hobbybier van België 2012.  
 

Bruin 
Dark – 8% vol. | 24x33cl 
Smaakvol donker bier. De speciale selectie van kruiden zorgt voor een vol, 
evenwichtig bier met lichte kruidigheid. Ongefilterd bier van hoge gisting.  
 
 

Sarepta 
Session Ale – 4,7% vol. | 24x33cl 
Belgische session Ale. Bier van hoge gisting. Gebrouwen met 3 Poperingse 
hopsoorten en 3 soorten mout. De ideale dorstlesser.  
 
 

Triple-B IPA 
IPA – 6,5% vol. | 24x33cl 
Bier gebrouwen in collaboratie met De Bierboom. Blond bitter bier van hoge 
gisting, gebrouwen met 2 Poperingse hopsoorten en 3 types mout.  
 
 

Aristide 
Stout – 8% vol. | 24x33cl 
Een smaakvolle donkere tot zwartkleurige stout van 8°(30 IBU) gebrouwen met 2 
Poperingse hopsoorten en 7 types mout. De toevoeging van drop zorgt voor een 
vol, evenwichtig bier met een toets van chocolade en koffie. Ongefilterd bier van 
hoge gisting. 
 

Waldorph 
Quadrupel – 9,2% vol. | 24x33cl 
Whisky infused quadrupel. Dit bier vindt haar oorsprong in het winterbier 
‘Roedolph’, maar heeft gelagerd op houtsnippers van appel gedrenkt in whisky. 
Het appelhout geeft een extra dimensie aan het bier.  
 

Wreed Axident 
Blond Tripel Hop – 8,5% vol. | 24x33cl 
Blond en bruut bier met extra aromatische hop toegevoegd tijdens de 
dry hopping. 
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Mysticum Cosmic Ale 
Blond – 4,7% vol. | 24x33cl 
Mysticum Cosmic Ale is een licht wazig goudblond bier met een stevige witte 
schuimkraag. Het is een bier van hoge gisting. De selectie van mouten, kruiden en 
Belgische hoppen geven het bier een toets van abrikoos. 
 
 

Mysticum Cosmic Tripel 
Tripel – 9,99% vol. | 24x33cl 
Mysticum Cosmic Tripel is een aantrekkelijk amberkleurig bier van hoge gisting. 
Het bier heeft een licht beige schuimkraag. De zorgvuldig uitgekozen mouten en 
hoppen geven het bier een moutige karamel geur en licht zoete honingsmaak die 
snel overgaat in een mooie bitterheid. 
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Circus Brouwerij 
(Zwevegem) 

 

Jongleur 
Session IPA – 4% vol | 24x33cl 
Citrustoetsen van limoen, lychee en grapefruit zorgen voor 

een dorstlessend effect. De sprankelende saturatie zorgt dan 

weer voor een volmondigheid die voor een bier van 4% 

alcohol volume heel stevig is. De allereerste sensatie dat je 

voelt is de aangename prikkel van de saturatie, volgend met 

de fruitigheid en bitterheid van de hop en een lichte graan 

zoetheid. 
 

Piccolo 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 

Deze kruidentripel staat bekend voor zijn eigenwijsheid en 

lichte bitterheid. Deze tripel is een uniek bier door zijn 

stevige kruidenpallet. Daarom wordt het gecatalogiseerd 

onder de kruidentripels. Met zijn 7 Provençaalse kruiden 

zoals tijm, oregano en lavendel is dit beslist geen alledaags 

bier. In de eerste smaak herken je voornamelijk de tijm naast 

oregano en wat steranijs.  
 

Ringmaster 
Session Porter – 4,5% vol. |24x33cl 
Een donkerbruin bier met chocolade- en koffiesmaken dat 
een stevige body geeft maar toch laag blijft in alcohol. 
Een stevige body van melkchocolade neemt bij dit bier het 
voortouw. Dit gaat samen met een lichte toets van gebrande 
koffie.  
 
 

Gift Box 
3x33cl + 1 glas 
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Dame Jeanne 
(Brasschaat) 

 

Brut sur Lie 
Brut Beer – 8,5% vol. | 6x75cl & 24x25cl 
Bij het openen van de fles, kan u een natuurlijke aroma waarnemen. Dat komt 
door gebruik van natuurlijke hoppen en verschillende mouten. De geuren van 
appel, peer en roze pompelmoes zijn verrassend verfrissend. Deze evolueren naar 
zachtere smaken van perzik en abrikoos, met een hoppige nasmaak. 
 
 
 
 
 

Brut sur Lie Rozat 
Brut Beer with Cherries - 6% vol. | 6x75cl & 24x25cl 
Heerlijk zomers vlot drinkend kriekenbier. Hergisting op fles met champagnegist. 
Boordevol rode vruchten met een smaakpallet van zowel zoet, zuur als bitter. 
Fris, prettig en vooral… zomers ! 
 
 
 
 
 
 
 

Brut d’Anvers  
Belgian Brut Beer – 9% vol. | 6x75cl 
Een fris champagnebier met toetsen van citrus, pompelmoes, appel, peer en lychee. De 
afdronk is bitter.  De gecontroleerde hergisting op fles gevolgd door de remuage en het 
verwijderen van de gist via manuele dégorgement volgens de méthode 
champenoise transformeren het bijzondere basisbier tot een smaakvol en parelend brut 
bier met een strakke schuimkraag.  Brut d’Anvers is ideaal als aperitief en op zijn best bij 
schaal- en schelpdieren! 
 
 
 
 

Brut d’Anvers Rozat 
Belgian Brut Beer with Sour Cherries – 6% vol. | 6x75cl 
Rode vruchten, voornamelijk rode bessen en framboos, nemen de bovenhand in deze 
fruitige Rozat. Dit champagnebier is perfect gebalanceerd door de zurige krieksmaak en 
de bitterheid van de hop. Absoluut niet te vergelijken met een klassiek fruit- of 
kriekbiertje.  
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Brut Royal 
Belgian Brut Beer Infused – 10,5% vol. | 6x75cl 
De Brut Royal is een digestief bier met een zeer zachte en volle 
fruitige smaak. Gebrouwen met 100 % natuurlijke ingrediënten en 
een hergisting op fles met champagnegist. Een brut bier gemaakt 
volgens de traditionele methode, met klaren en ontgisten op fles en 
vervolgens toevoeging van dosage likeur van: 
 

• Cognac 6x75cl 

• Bourbon 6x75cl 

• Calvados 6x75cl 
 
 
 

Bierglas 
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De Dolle Brouwers 
(Esen) 
 

Dulle Teve 
Triple – 10% vol. / 20x33cl 
Dulle Teve is een scheldnaam die in de streek gebruikt wordt voor een 
vervelende vrouw. Dit werd eerst gebruikt door een cafébaas die een 
eigen bier wilde en in de Oerbar twee verschillende mogelijkheden zat 
te proeven. 
Zijn vrouw werd alsmaar ongeduldiger en telefoneerde hem. Op dat 
moment merkte de cafébaas op: "Weet ge wat gij zijt? Een dulle teve!" 
De bierbrouwer zag meteen mogelijkheden: "Nu nog een bier maken, de naam hebben we al", zei hij.  
 
Het wordt gebrouwen met een witte kandij in de kookketel en heeft 10 procent alcohol per volume.  
 
 
 
 

Oerbier 
Dark ale - 9% vol. / 20x33cl 
He is een donker bier door de mengeling van verschillende soorten 
mout en een urenlange kooktijd. Er wordt enkel bellenhop 'Golding' uit 
Poperinge gebruikt. Al de bieren van de Dolle Brouwers hebben 
nagisting op fles. 
 
De benaming verwijst naar de oorspronkelijkheid en de zuiverheid van 
het bier. Het soortelijk gewicht van het wort is 1078, het alcoholpercentage 9%. Oerbier heeft een 
lichtfrisse zurigheid door de gist en de melkzuurbacteriën.  
 
 
 
 

Boskeun 
Paas bier – 9% vol. / 20x33cl 
Boskeun, in Esen gemaakt als opvolger van de Stille Nacht, is een 
lentebier. Het is een krachtig bier met een specifieke smaak en aroma. 
Aan de kenners om bessen, zoethout, droge bladeren, vanille, 
chocolade en nog zoveel meer te ontdekken in de smaak, de nasmaak 
en het aroma.  
 
 
 
 

Arabier 
Moutbier – 8% vol. / 20x33cl 
Een zuiver moutbier met een alcoholgehalte van acht percent. Het is 
een biertje met nagisting in de fles en gehopt met bloemenhop (Nugget 
en WGV - Whitbread Golding Variety) uit Poperinge.  
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De Glazen Toren 
(Erpe-Mere) 

 

Ondineke Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 12x33cl & 6x75cl 
Goudblond, stevige schuimkraag, volmondig, zacht gehopt, ronde afdronk, 
zijdeachtig, fijne pareling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saison d’Erpe-Mere 
Saison – 6,5% vol. | 12x33cl & 6x75cl 
Licht gesluierd, strogeel , witte schuimkraag, hoppig (citrus) aroma, fijne 
bitterheid, sterk parelend. 
 
 
 
 
 

Jan De Lichte 
Witbier – 7% vol. |12x33cl & 6x75cl  
Bleek, witte schuimkraag, pompelmoes aroma met koriandertoets, kruidig, 
lange droge afdronk.  
 
 
 
 

Seizoensbieren (limited editions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Lentebier 6x75cl  Canaster 6x75cl  
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De Leite 
(Ruddervoorde) 

 

Femme Fatale  
Amber – 6,5% vol. / 24x33cl 
Dit biertje is als een ‘onweerstaanbaar’ pittige dame: amberkleurig bier van 6,5% 
vol. Met een mooie, witte schuimkraag. De neus is moutig en fruitig, die in de 
smaak overgaat in een licht bittertje.  
 

Enfant Terriple 
Tripel – 8,2% vol. / 24x33cl 
De eerste tripel van Brouwerij De Leite. Een ‘duivels’ zonnige tripel van 8,2%. Een 
speels aroma van citrus die terugkomt in de smaak. Afgewerkt met een kruidige 
moutsmaak en bittertje. 
 

Cuvée Mam’Zelle 
Blond Sour Barrel Aged – 8,5% vol. / 24x33cl 
Blond bier dat een aantal maanden rijpte op eiken wijnvaten. Daardoor verkrijgt de 
Cuvée een rode gloed en een diepe, zacht-bittere smaak. In de mond is het biertje 
vol en complex door een gecontroleerde verzuring in het rijpingsproces. 
 

Cuvée Jeun’Homme 
Blond Sour Barrel Aged – 6,5% / 24x33cl 
Bier gelagerd op eik. Van oorsprong heeft Jeun’Homme al een licht bittertje met 
citrus door gebruik van 4 hopsoorten . Het werd aangezuurd toen het 4 maanden 
rustte in eiken wijnvaten. Daardoor verzacht de combinatie bitter/zuur.  
 

Cuvée Soeur’Ise 
Tripel kriek – 8,5% vol. / 24x33cl 
Gelagerd op eik. In 170l Enfant Terriple wordt 40 kg krieken toegevoegd. 5 
maanden lang kan de zachte verzuring zijn gang gaan. De krieken geven dan niet 
alleen hun lekkere smaak af, maar ook hun bloedrode kleur.  
 

Cuvee Oncle Pol 
Vlaams rood bruin – 6% vol. / 24x33cl 
Het bier is een zacht-zuur ‘Vlaams rood bruin’. Een blend tussen een bruin bier dat meer dan een jaar 
kon rijpen op eiken foeders en een jong blond bier. 
 

Limited Editions (01/04/2021) 
 

Cuvée Père Passionist 4,5% Blond + Passion Fruit BA 24x33cl 
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Den Toetëlèr 
(Hoeselt) 

 

Blond 
Blond – 7,3% vol. | 24x33cl 
Toetëlèr Blond, ons nieuwste bier, is een overheerlijk bier van hoge 
gisting met nagisting op de fles. Naast zijn volle smaak en licht bittere 
afdronk valt Toetëlèr Blond vooral op door zijn goudgele kleur en zijn 
alcoholpercentage van 7.3%. 
 

Wit 
Witbier – 5,2% vol. | 24x33cl 
Door gebruik te maken van het authentieke oud-Brabantse brouw-
systeem is dit een echt witbier gemaakt van tarwe- en gerstemout. 
Mysterieus licht troebel met een uitgesproken geur en smaak van 
vlierbloesem. Ongefilterd, hergist op fles. 
 

Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Dit amber-blond bier is het mooie huwelijk van duidelijke karameltoetsen 
en de verfijnde smaak van vlierbloesem. Een stevige tripel met een 
uitermate luchtig licht zoet karakter. Volgens kenners is er zelfs een 
elegante houtimpressie te ontdekken. 
 

IPA 
IPA – 6,2% vol. | 24x33cl 
Een goudblond biertje met een alcoholpercentage van 6,2%. Door de 
Amerikaanse dryhop krijgt het een tropische fruitsmaak met een zacht 
bittere toets. 
 
 

Echte Kriek 
Kriek – 5,2% vol. | 24x33cl 
Een kriekenbier van 5,2 % gemaakt op basis van de Toetëlèr Wit en verse 
Haspengouwse krieken die samen vier maanden vergisten. Daarna wordt 
dit bier gelagerd en hergist op fles om dannog drie maanden te mogen 
rijpen in onze kelder. Dit kriekenbier is licht fris zurig en zeker niet zoet. 
 

Speculaas 
Amber – 8,5% vol. | 24x33cl 
Het winterbier bij uitstek van Brouwerij Den Toetëlèr. Een stevig 
amberkleurig bier van 8,5 % met de warme kruiden en specerijen die 
eigen zijn aan de Hasseltse speculaas maken van dit bier een heerlijke 
opkikker in koude dagen.  
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Grand Cru 
Tripel – 8,5% vol. | 6x75cl 
Een tripel bier van hoge gisting met smaak-evolutie. Dit bier heeft al 12 
maanden gerijpt in de donkere kelders van Toetëlèr. Hierdoor krijg je een 
geportoriseerd aroma en licht zoete smaak in combinatie met de zachte 
romige afdronk zorgen voor een unieke smaakbeleving. 
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De Ranke 
(Dottignies) 
 

Wijnberg 
Oud Bruin – 5,8% vol. / 6x75cl 
Het donkerbruine bier telt 5.8 % alc.vol. en verzoent twee traditionele 
oud bruin-stijlen tot een nieuw soort oud bruin, die qua smaak tussen 
zoet en zuur balanceert. Bij het blenden wordt één derde jong bier 
gemend met twee derden bier dat minimaal 2 jaar op hout gerijpt bier. 
Om de complexiteit van het bier te versterken werd ook een deel 
Jacobins Oud Foederbier toegevoegd, gemend door Brouwerij 
Vanderghinste in Bellegem.  
 
 
 

XX Bitter 
IPA – 6% vol. / 6x75cl 
XX-Bitter was bij haar lancering in 1997 met een bitterheid tussen 60 en 
65 IBU (International Bitter Units) het bitterste bier van België. Het was 
het tweede bier dat we op de markt brachten en zou al snel een nieuwe 
standaard voor bittere bieren zetten. De uitgesproken bittere smaak 
vormde een duidelijk statement van de brouwers tegen de verzoeting 
van de bieren in de jaren ’80 en ’90. 
 
 
 

XXX Bitter 
IPA – 6% vol. / 6x75cl 
Aan XXX-Bitter voegen we vijftig procent meer hop toe dan aan onze 
klassieker, XX-Bitter. Omdat 
we de extra hop in de aromafase van het brouwen toevoegen, krijgt het 
bier een fijne, evenwichtige 
 én uitgesproken bittere smaak. Nochtans is XXX-Bitter 'slechts' tien 
procent meer bitter dan XX- 
Bitter.  
 
 
 

Vieille Provision 
Amber Sour – 7,5% vol. / 6x75cl 
Bij de samenstelling van dit mengbier maken we een selectie van de 
beste vaten verouderd en natuurlijk verzuurd bier om tot een unieke, 
smaakvolle blend te komen. Het amberkleurig bier wordt minimaal één 
jaar gerijpt op eikenhouten vaten om een aangenaam zuur bier te 
bekomen.  
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Back To Black 
Sour Export Porter – 9,5% vol. / 6x75cl 
Aan de hand van een oud recept uit de achttiende eeuw, uit Burton-on-
Trent in Groot-Brittanië, brouwen we deze eigenzinnige export porter. 
Als Back to Black pas gebrouwen is, bedraagt de bitterheid 100 IBU 
(International Bitter Units), haast ondrinkbaar bitter dus. Daarna rijpt het 
bier gedurende minimum negen maanden op houten foeders. Tijdens 
deze periode, wordt de bitterheid minder sterk en vindt een natuurlijk 
verzuringsproces plaats in het bier.  
 
 
 

Kriek 
Kriek – 7% vol. / 6x75cl 
Voor dit versnijbier van gemengde gisting brouwen we ons eigen 
basisbier. Dat basisbier laten we op 
natuurlijke wijze verouderen en dus verzuren op houten en op inox vaten 
gedurende minimaal een 
jaar. Na twaalf maanden voegen we zure krieken toe aan dit basisbier. Zo 
kan het bier nog verder 
evolueren en wordt ook de smaak van de zure krieken opgenomen in het 
bier.   
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Dochter van de Korenaar 
(Baarle-Hertog) 

 

Passe-Partout 
Session IPA – 3% vol. | 24x33cl 
Rijk smakend, laag alcoholisch blond bier, bitterdroog en cirtrusfruitig.  
Passe-Partout behoort tot een nieuwe generatie laag-alcoholische bieren met veel 
smaak. Gebruik van excellente hopsoorten uit Amerika en Nieuw-Zeeland zorgen voor 
een volmondigheid en frisheid.  
 

Belle-Fleur 
IPA – 6% vol. | 24x33cl 
Lichtbond, intens gehopt bier met dry-hopping. 
Belle-Fleur is fris, hoppig en dorstlessend, met duidelijke citrus/bloemige smaken. 
Een bitter en aromatisch bier voor de liefhebber die op zoek is naar de rijke geur en 
smaak van verse hop. Fijn als aperitief, of bij pikant eten. 
 

Revanche 
American IPA – 7% vol. | 24x33cl 
Een IPA met triple dry-hopping, fruitig, juicy en bitter genoeg om een echte IPA te 
zijn. Een stevige mout-body zorgt voor een basis, die 60 IBU’s kan dragen. 7% alc. 
geeft voldoende pit aan dit donkerblonde bier. De complexiteit zit in de fijne balans 
tussen zoet, droogbitter, fruitig en kruidig.  
 

Bravoure 
Rookbier – 6,5% vol. | 24x33cl 
Warm amberkleurig rookbier van hoge gisting. 
Bravoure ontleent haar rooksmaak aan het gebruik van een flinke dosis op 
beukenhout gerookte ‘Bambergse Rauchmalz’. De genuanceerde rooktoetsen 
combineren mooi met de lichtzoete carameltoetsen van de ‘Cara-Munich mout’.  
 

Charbon 
Smoked Vanilla Stout – 7% vol. | 24x33cl 
Een klassieke dry stout, gebrouwen met gerookte tarwemout en gearomatiseerd met 
verse vanille. Charbon is een bier met tegenstellingen: de geroosterde smaken 
werken samen met de rooksmaak, afkomstig van op eikenhout gerookte tarwemout. 
Charbon combineert goed bij romige, zachte kazen. 
 

Crime Passionnel 
Wheat IPA – 7,5% vol. | 24x33cl 
Een originele tarwe-IPA met een kruidig/romige afdronk, en veel tropisch fruit door 
de gebruikte hopsoorten. Crime Passionnel is voor zowel de Weizen-stijl liefhebber 
als de IPA-liefhebber een waar avontuur. Een echt tarwebier van 45% tarwemout en 
kruidige Duitse Saphir-hop. Lees verder in het technische fiche. 
 

Embrasse 
Stout/Porter – 9% vol. | 24x33cl 
Embrasse is een zwaar donker bier wat perfect het midden houdt tussen een zwaar 
donker Abdy/trappistenbier en een Stout/Porter. Het bier combineert geroosterde 
mout en koffie/chocolade-toetsen met een aangename lichte fruitigheid van 
gedroogde zuidvruchten. 



Craft Beer Distribution – The Beercompany 18 

 

Extase 
Double IPA – 8,5% vol. | 24x33cl 
Een zwaar koperkleurig bitterzoet bier, extreem gehopt. Extase is een Double IPA met 
een blend van veertien excellente hopsoorten, zeer intens en gebalanceerd van 
karakter. De lichte zoetheid van de alcohol en de moutsuikers comple-menteren de 
bitterheid van het bier. 
 

Finesse 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Finesse is een zachte drie-granen tripel van gerst, tarwe en roggemout, met een 
lichtzoete, kruidige hoppigheid. 
 
 

Noblesse 
Blond – 5,5% vol. | 24x33cl 
Noblesse is een edel blond bier van hoge gisting. Bedoeld als ‘overgangsbier’ voor de 
mensen die doorgewinterde pilsdrinkers zijn, maar nu toch wel eens iets anders 
willen proberen. Door de frisse hoppigheid en de doordrinkbaarheid leent het bier 
zich uitstekend als aperitiefbier. Dorstlessend, met een pittige afdronk en een zachte 
nasmaak. 
 

Sans Pardon 
Russian Imperial Stout – 11% vol. | 24x33cl 
Klassieke zware bitterzoete ‘Imperial Stout’ van 11% vol met een vleugje ‘Rooibos’. 
Sans Pardon is één van de zwaarste volmout bieren van de brouwerij. Zwart als de 
nacht, met een romige schuimkraag. Het hoge alcoholpercentage complementeert de 
koffie- en chocoladetoetsen in het bier. De ‘Rooibos’ geeft het bier dat extra tintje 
fruitigheid. 
 

Limited Editions (01/04/2021) 
 

Fleur Sauvage 6% IPA BA 12x50cl 

Nobblesse XO Pure Oak 7% Bland Ale BA Virgin Oak 12x50cl 

Bravoure Oak and Smoke 7% Smoked Special Blend BA 12x50cl 

Embrasse Blended bA 9% Porter BA Blended Whisky 24x33cl 

Embrasse Peated BA 9% Porter BA Peated Whisky 24x33cl 

Bien-Sûr Cranberries 7% Sour Ale + Cranberries 24x33cl 

Sans Pardon Pure Oak BA 11% Stout BA Virgin Oak 12x50cl 

L'ensemble  13% Barley Wine 12x50cl 

L'ensemble Di Montalcino BA 13% Barley Wine BA Montalcino 12x33cl 

L'ensemble Pure Oak BA 13% Barley Wine BA Virgin Oak 12x50cl 

Rien Ne Va Plus 4 years 19% Barley Wine BA Port Barrels 6x50cl 

Orient-ale 8% Beer and Sake 12x33cl 

Finesse pure oak 8,5% Finesse oak aged  12x33cl 
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d’Oude Maalderij 
(Izegem) 

 

Redenaar 
Blond  – 6,5% vol. | 24x33cl 
Donkerblond, troebel bier met een combinatie van 6 
mouten en 3 hopvariëteiten. Volmondige, moutige 
smaken. De licht bittere, zoete en droge afdronk maken 
van Redenaar een heerlijke doordrinker. 
 

Qantelaar 
Dark  – 8% vol. | 24x33cl 
Donkerbruin bier met een zachte, rode schijn. In de neus 
nemen we drop, zoethout, gedroogd fruit en karamel 
waar. De smaak is complex met hints van gebrande mout, 
karamel, gedroogd fruit, chocolade en een subtiele bitter.  
 

Hop, The Brewer 
IPA – 6,5% vol. | 24x33cl 
Belgische stijl IPA. U ervaart een zachte bitterheid, 
gecombineerd met een hoppig aroma met een geweldig 
einde en een gebalanceerde hop afdronk. 
 
 

Farang 
Kruiden Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Tripel verrijkt met galanga, een Thaise variant van gember. 
Het bier werd verrijkt met rietsuiker. Farang betekent 
“Toerist”.  
 
 

Stoffoasje  
Tripel 8,5% vol. | 24x33cl 
Een echte Belgische Tripel zoals we hem graag hebben. 
 
 
 
 

Limited Editions 
 

Halloweener 6,9% Smoked Pumpkin Ale 24x33cl 
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Hector 
 

Hector Tripel 
Tripel – 8,2% vol. | 24x33cl 
Blond bier van hoge gisting met hergisting in de fles. Het aroma is moutig 
en enigszins kruidig. Het bier voelt romig aan in de mond. De smaak is 
volmoutig, met een flinke dosis hopbitter en een toets fruitigheid. Een 
lange afdronk, droog en aangenaam bitter. 
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Heldin Brewing 
(Opwijk) 

 

Flanders IPA 
IPA – 6,8% vol. | 24x33cl 
Een verfrissend blond bier met de Amerikaanse hoppen Mosaic en 
Amarillo. Dankzij late hop toevoeging en dryhopping bekomen we aroma's 
die doen denken aan citrus en tropisch fruit. Het is een bier van hoge 
gisting, met hergisting op fles. Door de aangename bitterheid en fruitige 
toetsen is dit een ideaal aperitief bier bij mooi weer. Het past ook heerlijk 
bij frisse, pittige gerechten.  
 
 
 
 

Bonny Red 
Dubbel – 7% vol. | 24x33cl 
Een koper-rood bier, hergist op fles, van 7%alc. Het bier heeft een vol, moutig 
karakter. De gebruikte hoppen zijn Nugget van het hoppeveld in Opwijk en ook 
Mandarina Bavaria en Simcoe voor een fruitige toets. 
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Hoppug 
(Meerhout) 

 

Hoppug Tripel 
Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
Een blond, medium-droog sterk bier met een 
aangename ronde moutsmaak en een stevige 
bitterheid. Aromatische en fruitige smaken helpen om 
de perceptie van een hoog doordrinkbaar bier te 
vervolledigen ondanks het hoge alcohol-gehalte. 
Gehopped en gedryhopped met Amarillo en vergist 
met een Belgische gist. 
 
 

Hoppug Milk Stout Speyside Whisky BA 
Milk Stout – 6% vol. | 24x33cl 
Onze gekende Milk Stout, dit jaar in een nieuw jasje en 
barrel aged! 
Een zwarte, zachte medium zoete stout met duidelijke 
invloeden van de 4 maand barrel aging op Speyside 
Whisky vaten. Koffie en chocolade geblust met Whisky. 
 
 
 

Limited Editions 
 

Free Bird Milk Stout (oak + rhum) 5,9% Milk Stout Rhum infused 24x33cl 
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Hopscheppers 
(Herentals) 

 

Bast 
Blond – 5,8% vol. | 24x33cl 
Blond bier van hoge gisting met een relatief laag alcoholgehalte. 
Mooie, lang blijvende schuimkraag. Aroma's van granen, fruit (banaan, 
citrus) en kruiden. Zacht bitter in de mond, moutig, fris en fruitig. Prima 
dorstlesser maar voller dan een 'pintje'. 
Een bier voor alle seizoenen, op zijn best tijdens zomerse dagen. 

 

Hopschepper  
IPA – 7% vol. | 24x33cl 
Amberkleurig bier van hoge gisting, met hergisting op fles. Intens 
gehopt met East Kent Golding en Cascade, ook dryhopping. Aangename 
citrusaroma’s die zich vertalen in verfrissende smaken. De lange 
afdronk eindigt in een lekker pompelmoesbittertje. 
 
 

Schalkse 10 
Tripel – 10% vol. | 24x33cl 
Blond bier van hoge gisting, met hergisting op de fles. Witte, romige 
schuimkraag die lang blijft. Complex aroma van kruiden (kruidnagel, 
koriander, ...), fruit (vooral citrus, zeste appelsien en in mindere mate 
citroen, perzik). Komt fris over ondanks het hoge alcohol-gehalte. Het 
bier is zacht bitter, vol en kruidig, met toetsen van citrus en perzik.  
 
 

Imperial Kroezer 
Russian imperial stout – 9%vol. / 24x33cl 
Pekzwart bier met romige, lichtbruine schuimkraag. 
Complex aroma van straffe koffie, zwarte chocolade, kruiden, zoethout, 
… Een erg smaakvol bier, verwarmend en vol, maar zeker niet 
overdreven zoet, kruidig met een karaktervolle stoutsmaak zonder té 
(koffie)gebrand bitter te zijn.  
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Inglorious Brew Stars 
(Deurne) 

 

Cum Laude Bruin ‘18-‘19 
Rood-Bruin – 7,4% vol. | 24x33cl 
Toetsen van gebrande noten, caramel, rozijnen en een lichte 
moutbitterheid in de afdronk.   
Tijdens het brouwproces werden er walnoten toegevoegd. De gebrande 
mouten geven het bier een donker koperen kleur. 
 

Inglorious Quad 
Quadrupel – 10,3% vol. | 24x33cl 
Pikzwart, sterk bier met een zeer complex aroma van chocolade en koffie, 
die voortkomen uit de gebruikte mouten en gist. In de neus nemen we 
ook een zekere kruidigheid waar, afkomstig van de toegevoegde kruiden 
en hop. De smaak is een evenbeeld van het aroma: de moutbitterheid en 
een aangename, gebrande smaak krijgen een extra plaats.  
 

Inglorious Quad Whisky Infused 
Quadrupel – 11% vol. | 24x33cl 
Een beperkte oplage Inglorious Quad waaraan Belgian Owl whisky werd 
toegevoegd. 
Dit geeft het bier subtiele vanille- en whiskytoetsen. 
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Keukenbrouwers 
(Hove) 

 

Hip Hop 3x6 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Hip Hop 3×6 is een blonde tripel die wordt gebrouwen met pils- en 
tarwe-mout. 3×6 staat voor het formaat van onze brouwerij-container, 
3 bij 6 meter. Cascade wordt gebruikt als bitterhop en samen met Saaz 
ook als aroma hop. De gist geeft een fruitige toets aan dit bier. 
 

Hip Hop Double IPA 
Double IPA – 8% vol. | 24x33cl 
Hip Hop Double IPA is gemaakt op basis van 100% Munich mout. 
Hierdoor krijgt zijn prachtige kleur en moutig aroma. Columbus hop 
brengt een stevige bitterheid die typisch voor een Amerikaanse IPA. 
De bitterheid is zeer hoog en blijft lange tijd nasmaken.  
 

Hip Hop Milkshake 
IPA – 6,5% vol. | 24x33cl 
IPA met een milkshake toets, fruitigheid van de El Dorado hop en zoet 
van de melksuiker. 
 
 
 

Hip Hop Funky Chicken 
IPA – 6,0% vol. | 24x33cl 
Deze vlot drinkbare IPA heeft een extra funky toets van chili pepers. 
De Australische Habanero pepers geven een leuke tinteling die perfect 
samen gaat met de aromatische hoppen. 

 
 

Hip Hop Orange Crush 
IPA – 6% vol. | 24x33cl 
Aan deze IPA met Cascade en Citra hoppen is een stevige hoeveelheid 
appelsienschillen toegevoegd. Naast de citrus smaken van de hoppen 
krijgt dit bier dus een echte citrus toets. 
 
 

Hip Hop Alicious IPA 
IPA – 8% vol. | 24x33cl 
Hip Hop Alicious IPA is een overheerlijke IPA. De hoppen zijn continu 
toegevoegd tijdens het brouwen waardoor je ze alle facetten kan 
ontdekken. De hoppen: Centennial, Simcou en Citra zijn allen 
Amerikaanse aroma hoppen met een uitgesproken citrus smaak. De 
bitterheid is stevig maar vlot drinkbaar. 
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Hip Hop Head Banger 
Strong Blond – 10% vol. | 24x33cl 
10% alcohol, headbangen is niet nodig om duizelig te worden. Vlot 
drinkbaar blond, maar zwaar bier. 
 
 
 

Hip Hop Purple Haze 
New England IPA – 6% vol. | 24x33cl 
New England IPA met tarwe. Een troebele IPA met paarse toets van 
hibiscus. 
Zachtjes met het flesje draaien bij het inschenken voor het volle 
effect! 
 

Hip Hop Monk Johnny 
Abdijbier – 10% vol. | 24x33cl 
Monk Johnny heeft een hoog alcohol percentage (10%) en 
is gebrouwen zoals enkel de paters dat kunnen. Monk Johnny is 
geïnspireerd op het bier dat tot voor kort het beste bier ter wereld 
was. Ga zitten en geniet van deze zwarte met Candico suiker vergiste 
goddelijke drank. 
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Klootzakske 
(Deerlijk) 

 

Klootzakske 
Blond – 7,5% vol. | 24x33cl 
Wazig blond bier met stevige witte schuimkraag en zachte 
carbonatie. Het aroma wordt gedeeltelijk bepaald door moutigheid 
maar met een aangename passage van de gebruikte hopsoorten. 
Een gematigd maar fris mondgevoel waarbij de zoete kruiding en 
fruitigheid van het moutverloop met in de achtergrond een beetje 
hoppigheid en eindigt op een iets meer droge afdronk. 

 
 

Klootzakske Original 
Hoppig Blond – 7,5% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
Het origineel recept van Klootzakske en ambachtelijk gebrouwen. 
Meer smaak, meer bittertoetsen, een prima uitgebalanceerd 
authentiek ambachtelijk blondje. Weggelegd voor de fijnproevers 
en echte bierliefhebbers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGA Klootzakske 
Hoppig Blond – 7,5% vol. | 6x150cl 
Het origineel recept van Klootzakske en ambachtelijk gebrouwen. Meer smaak, 
meer bittertoetsen, een prima uitgebalanceerd authentiek ambachtelijk blondje. 
Weggelegd voor de fijnproevers en echte bierliefhebbers. 
 
 
 
 
 

Hete Klinke 
Blond – 6,9% vol. /24x33cl 
Hete Klinke (in West- en Oost-Vlaanderen een heel gekend begrip 
voor een  
wulpse vrouw) is een blond biertje van hoge gisting (goesting) die een  
tandem zal vormen met Klootzakske. Het is een blond biertje van 
6,9% alc  
en ietsje toegankelijker & zachter dan Klootzakske. Gebrouwen als 
ode  
aan onze topvrouwen die altijd achter hun Klootzakske staan.  
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La Grande d’Ame 
(Herent) 

 

Lili 
Double Wheat Beer – 7,5% vol. | 24x33cl 
Een vlot doordrinkbaar goudblond bier met een oranje gloed en een witte 
schuimkraag. 
Aroma: kruidig, fruitig, floraal. 
Smaak: kruidig, fruitig, pittig prikkelend, licht bitter, zoet uitlopend met 
duidelijke toetsten van oa citrus en gember. 
Volmondig en romig, met een duidelijke koolzuurprikkel. 
Wordt best fris gedronken. 
 
 
 
 

Lola 
Chocolate Stout – 7,5% vol. | 24x33cl 
Diep donkerbruine tot zwarte stout met een licht beige schuimkraag 
Aroma: fruitig, gerookt, geroosterde mouten, citrushop, koffie en 
chocolade. 
Smaak: mokka/koffie, pure chocolade, rozijntjes, bitter, lichte 
alcoholwarmte, geroosterde en gerookte toetsen. 
Volmondig en romig met een verrassende doordrinkbaarheid. 
Wordt best niet te fris gedronken. 
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Leysen 
(Herentals) 

 

Baskwadder Blond 
Blond – 7% vol. | 24x33cl 
Licht blond bier met een evenwichtige smaak een toets van citrus en een 
zacht bittere afdronk. Het bevat verschillende hopsoorten die zorgen voor 
een evenwichtige maar zachte bitterheid. Een bier bij uitstek om van te 
genieten op een zomers terras. Hergist op fles, hierdoor evolueert de 
smaak. 
 

Baskwadder Dubbel 
Dubbel – 6,8% vol. | 24x33cl 
Donker, roodbruin bier. De smaak is kruidig en complex met een 
evenwichtige bitterheid op het eind. Een toets van stout is terug te vinden 
zowel in de geur als in de smaak. Het bevat verschillende hopsoorten: 
Target, Styrian Goldings en Hallertau. Hergist op fles, hierdoor evolueert 
de smaak en zal nog wat zachter worden door even te laten liggen. 
 

Baskwadder Tripel 
Tripel – 7,8% vol. | 24x33cl 
Blond licht-amber bier. De smaak is evenwichtig en volmondig met een 
bittere afdronk. Het bevat verschillende hopsoorten: Target, Fuggles en 
Hallertau die zorgen voor een evenwichtige doch kruidige bitterheid. Door 
deze bitterheid en het hogere alcoholgehalte is het een bier om rustig van 
te genieten. Hergist op fles, hierdoor evolueert de smaak. 
 

Baskwadder Tripel Whisky Barrel Aged 
Barrel Aged Tripel – 10% vol. | 24x33cl 
De Baskwadder tripel die gedurende enkele maanden rijpt op houten 
vaten van Belgian Owl (een belgische whisky producent). Vermits de 
vaten van oorsprong uit Amerika komen (bourbon) bevatten ze nog 
steeds een deel  van de kenmerkende vanille. Dus naast de whisky zal ook 
een toetsje vanille door het bier opgenomen worden.  
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Oud Beersel 
(Beersel) 

 

Bersalis Kadet 
Blond – 4,5% vol. | 24x33cl 
Een licht en verfrissend bier van hoge gisting, vol van smaak. De edele smaak van het 
gerstenmout wordt afgerond met een fruitige toets en een hoppig karakter. Goudgeel van 
kleur met een hoppig aroma en een fruitige neus. 
 
 
 
 
 

Bersalis Tripel 
Tripel – 9,5% vol. | 24x33cl 
Blond bier met een uitgesproken karakter. De volle smaak van tarwemout evolueert tijdens 
het drinken van een ronde zoetige afdronk naar een fruitige bittere toets. De kruiden laten 
een aangenaam gevoel achter in de mond. Goudgeel van kleur met een aroma van mout en 
kruiden. 
 
 

 

 

Bersalis Tripel Oak 
Oak Tripel – 10,5% vol. / 12x37,5cl 
Bersalis Tripel oak aged. Wild – sour is een uniek bier van Oud Beersel omwille van de 
spontane secondaire vergisting en rijping op houten vaten.  
 
 
 
 

 

Bersalis Kadet Oak 
Oak Blond – 5,5% vol. / 12x37,5cl 
Bersalis Kadet Oak aged. Voor deze speciale productie van Bersalis Kadet rijpt het bier na 
de hoofdgisting verder op houten vaten.  
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Scheldebrouwerij 
(Meer) 

 

Lamme Goedzak 
Blond – 7% vol. | 24x33cl | 6x75cl 
Lamme Goedzak dankt zijn naam aan de levensgenietende vriend van 
historisch romanpersonage Tijl Uilenspiegel. Deze blonde traktatie is milder 
dan onze tripels, maar heeft bijzonder veel karakter. Vol in de mond, fris in 
de neus en een lange nasmaak. De balans tussen fruitigheid en prikkelende 
bitterheid maakt dit een gedurfd brouwsel. 
 

Dulle Griet 
Dubbel – 6,5% vol. | 24x33cl | 6x75cl 
Deze brunette is een dame die haar mannetje staat en ondanks haar 
krachtige aroma’s toch goed te temmen blijkt. Haar licht zoete geuren van 
drop en kandij gaan mooi samen met een mond vol fruit en kruiden. Deze 
vurige vlam is pittig van karakter maar mild in de omgang. Haar naam 
verwijst naar het loodzware, roodkleurige kanon uit 1431. 
 

Zeezuiper 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl | 6x75cl 
In deze tripel komen uiteenlopende smaken in harmonie bijeen. Fris droog 
tot licht zoet met subtiele tonen van koriander, de geur van geel fruit en een 
verfijnde hopbitterheid zoals het een echte tripel betaamt. Zijn naam verwijst 
naar het natuurgebied dat heel Bergen op Zoom in de late middeleeuwen van 
drinkwater voorzag. 
 

Witheer 
Witbier – 5% vol. | 24x33cl 
Een lichte, frisfruitige dorstlesser wiens naam verwijst naar de in het wit 
gehulde. De tarwemout maakt dit witbier zacht en romig terwijl de 
aromatische tonen van gedroogde citrusschillen, koriander en wilde bloesem 
voor de frisheid zorgen. Zoet en zuur gaan hand in hand, licht geprikkeld door 
een mooi bittertje op de achtergrond. 
 

Krab 
Amber bitter – 5,2% vol. | 24x33cl  
De amberkleurige krab lest niet alleen de dorst, hij vraagt erom. Deze 
prikkelende amber bitter ale is bier zoals bier bedoeld is en een ware must 
voor iedere dorstige drinker. Met een lichte moutigheid, frisse citrustonen en 
een verkwikkend bittertje is Krab een karaktervol doch soepel gerstenat dat 
op geheel eigen wijze de smaakpapillen streelt. Schaart u zich gerust achter 
onze Krab! 
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Strandgaper 
Blond – 6,2% vol. | 24x33cl 
De strandgaper met witgele schelp is een oeroude bewoner van het 
Scheldegebied. Zijn bierige naamgenoot past dan ook uitstekend bij 
visgerechten en bewijst dat toegankelijk bier ook spannend kan zijn. 
Door zijn frisse, licht bittere smaak, fruitige aroma en zacht sprankelende 
afdronk smaakt hij al snel naar meer. 
 

Hop Ruiter 
Tropic Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Deze explosieve Hop Ruiter dresseert Belgische gist en overzeese hop tot een 
bijzonder aromatische tripel vol tropisch fruit. Het toevoegen van extra 
aromahop tijdens de lagering ('dry hopping') zorgt voor een complexe 
hoppigheid en een fris aroma. Dat maakt deze tripel tot een goudblonde 
versnapering die blijft verrassen. 
 

Oesterstout 
Belgian Stout – 8,5% vol. | 24x33cl 
Onze unieke stout brengt u dankzij een spannend vleugje zilt van zeekraal en 
lamsoor een stuk dichter bij de kust. Onder een beigekleurige schuimkraag 
schuilt een krachtig bier, vol van smaak en rijk van geur. Zijn toegankelijke 
robuustheid wordt opgebouwd uit het zoetige van karamel, het bittere van 
geroosterde mout en het ziltige van zeegroenten. 
 
 
 
 

Limited Editions (01/04/2021) 
 

'n Toeback Single Hop 8,5% Single hop special Blond 24x33cl 

Ginnegapper 8,7% Gin infused Blond 24x33cl 
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Struise Brouwers 
(Oostvleteren) 

 

Pannepot Special Reserva ’14  
Fisherman’s Ale – 10% vol. | 24x33cl 
Pannepot vintage 2014 gerijpt in gebruikte, eiken wijnvaten van 
Margaux en Saint-Estèphe voor 4 jaar.  
 
 
 
 

Pannepeut ‘20 
Quadrupel – 10% vol. / 24x33cl 
Pannepøt (lees Pannepeut) is een donkere quadrupel (Trappist stijl), 
destijds speciaal gebrouwen als knipoog naar de Deense markt. 
Sinds 2006 is de populariteit van dit bier in België echter zo gegroeid 
dat deze een vaste waarde in het Struise gamma is geworden. De 
afbeelding op het etiket is een schilderij van het zeilschip “Très 
Hombres”, dewelke in het verleden reeds tal van houten rumvaten voor ons meebracht uit de 
Caraïbische eilanden.  
 
 

Robert The Great 
Imperial Stout – 10,5% vol. |24x33cl 
Het is een kruising tussen een Quadruple en een Stout, met aan de 
ene kant de donker gebrande mouttonen van een stout, en aan de 
andere kant het zacht-kruidige, zoete karakter van de Quadruple. Dit 
bier zit vol verfijnde tonen van donker gebrande mouten, chocolade, 
koffie, vanille, rood fruit en een lange nasmaak van Porto (gerijpt op 
Porto vaten). 
 
 
 

Aestatis Reserva ‘14 
Saison BA – 11% vol. | 24x33cl 
Imperial saison, 5 jaar gerijpt op Weber Haus Cashaca Premium 
Brazilian Rum vaten. 
 
 
 

Clash of the Titans Reserva  
Quadrupel BA – 12% vol. | 24x33cl 
Een aanvankelijk hoppig blonde quadrupel dewelke 1 jaar op franse 
Bordeaux eikenhouten vaten waar Zwitserse wijn op heeft gerijpt. 
Zowel in aroma als smaken komen complexe wijn fruitige toetsen 
naar boven, volmondig en mooie afdronk. De hoptoetsen zijn na 1 
jaar op de barrel zo goed als helemaal verdwenen.  
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Dark Horse Reserva ‘14 
Dark Sour BA – 7% vol. | 6x75cl 
Een hybride van Earthmonk & Dirty Horse, 4 jaar gerijpt of 
verschillende Bordeaux wijnvaten. Eerste uitgave in mei 2018, de 
2013 Vintage. Spontane gisting.  
 
 

XXXX Quadrupel Reserva ‘16 
Quadrupel BA– 12% vol. | 6x75cl 
Donker, goudblonde quadrupel 2 jaar gerijpt op Rum vaten. 
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Sulzbacher’s 
(Antwerpen) 

 

Ginger Tipple 5 
Blond – 5% vol. | 24x33cl 
Aangename, frisse gemberdrank gefermenteerd met natuurlijke 
gember en suikers. Elke gemberwortel wordt met de hand gepeld en 
geraspt. Het koolzuur is natuurlijk, wat het verrassend verfrissend 
maakt! Door toevoeging van minder suikers krijgen we minder 
alcohol dan bij de tripel, maar dezelfde exclusieve s maak!  
GLUTENVRIJ 
 

Tipple Hop 
Blond – 7% vol. | 24x33cl 
Met 7% vol. stevig geplaatst tussen de gewone Ginger Tipple en de 
Ginger Tipple 5. Het heeft het dubbele aantal hop en minder citrus 
sap toegevoegd tijdens het bottelen. Niet hoppig genoeg om in de 
wereld van IPA's te zitten, maar zeker een biertje om een paar flessen 
te drinken met vrienden. 
GLUTENVRIJ 
 

Ginger Tipple 8 
Tripel – 8% vol. | 24x33cl 
Aangename, frisse gemberdrank gefermenteerd met natuurlijke 
gember en suikers. Elke gemberwortel wordt met de hand gepeld en 
geraspt. Het koolzuur is natuurlijk, wat het verrassend verfrissend 
maakt! 
GLUTENVRIJ 
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Superfood Beers 
(Mons) 

 

5.G 
Blond – 5,5% vol. | 24x33cl 
Een geurige neus dankzij de 5 ingrediënten Galanga, Gember, Goji, Ginkgo en Guarana. De 
5.G heeft met name een medaille gewonnen op de European Beer Challenge in 2019 en 
een score van 18/20 van Eric Boschman (voormalig beste sommelier van België). 
Superfood: GALANGA, GEMBER, GOJI, GINKGO, GUARANA 
BIO 
 
 
 

Blaca 
Donker – 7% vol. | 24x33cl 
Een bruin bier, gearomatiseerd met johannesbrood (Carob), wat het een zeer aangename 
chocolade-koffiesmaak geeft. 
Superfood: CAROB (Johannesbrood, vervanger voor cacao) 
BIO 
 
 
 
 
 

Mhaka 
Tripel – 7% vol. | 24x33cl 
Een tripel met een alcoholgehalte van 7%. Maca geeft het bier een subtiele smaak van 
geroosterde hazelnoot en geeft het een mooie rondheid. 
Superfood: MACA (Peruaanse ginseng) 
BIO 
 
 
 
 
 

Apy 
IPA – 5% vol. | 24x33cl 
APY, is een IPA met 5% alcohol en superfood Yuzu. De gebruikte hop geeft het bier een 
aangename bitterheid en een bloemen- en citrusneus. 
Superfood: YUZU (Japanse citrusvrucht) 
BIO 
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‘T Verzet 
(Anzegem) 
 

Rebel Local 
Hoppy Tripel – 8% vol. / 24x33cl 
Maak de rebel in u wakker! Neem deze hoppige 
blondine mee voor een spannende date op het dak van 
het politiekantoor. Nestel u aan het zwembad van uw 
buurman die op vakantie is en geniet van de bloemige 
en fruitige geur. Laat u verrassen door de zachte 
nabitterheid terwijl uw saaie collega’s nippen van hun 
glas champagne op het personeelsfeest. 
 
 

Oud Bruin 
Vlaams Roodbruin – 6% vol. / 24x33cl 
Dit traditionele Zuid-West-Vlaamse bier maakt je 
smaakpapillen met een flinke oplawaai wakker. Eens uw 
zintuigen bekomen zijn, ervaren ze een complexe mix 
van wijnachtige aroma’s, aangevuld met rood fruit, hout 
en groene appel. Melkzuur overheerst de smaak. Dit 
roodbruine bier is een blend van oud en jong bier, 
gerijpt in verschillende houten vaten. De smaak van elk 
vat is uniek, maar door ze te blenden wordt toch steeds 
dezelfde stijl bekomen. Het bier rijpt minimum zes maanden op de fles waarbij het zijn finesses en 
delicate aroma’s verder ontwikkelt. 
 
 

Moose Blues 
Maple Syrup Double – 7,5% vol. / 24x33cl 
Wanneer u de blues te pakken hebt, kan de Moose 
redding brengen. Vergeet al uw zorgen dankzij zijn 
aroma van gedroogd fruit en donkere chocolade. Als u 
toch nog diep in de blues zit – neen, niet in de 
decolleté van de mooie dame naast u aan de toog – 
neem dan een stevige slok van dit donkere 
degustatiebier. De smaak verraadt gebrande mout en 
karamel. De toevoeging van Canadese esdoornsiroop 
zorgt voor een nog complexere smaakbeleving in de mond. Geniet traag van dit intrigerende bier 
zodat het zijn geheimen één voor één kan prijsgeven en ontdek "a different kind of blues”. 
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Super Noah 
Belgian Hoppy Ale – 4,9% vol. / 24x33cl 
Dit karaktervolle blonde biertje is een pleidooi voor de 
Belgische hop. NoAH staat immers voor “No American 
Hops”. De fijnste hopsoorten, allemaal in België 
geteeld, werden voor dit bier geselecteerd om een 
stevige maar zuivere bitterheid en een nobel hoparoma 
te bekomen. Het lage alcoholgehalte en de frisse 
hoppigheid maken van dit blondje een ideale 
dorstlesser met temperament. Toon u van uw meest 
chauvinistische kant en bestel met trots een Super NoAH op het terrasje tegenover de Amerikaanse 
ambassade. Cheers! 
 
 

Golden Tricky 
Single Hop IPA – 7,5% vol. / 24x33cl 
De Golden Tricky is opgedragen aan een geestige 
geestelijke uit Oost-Vlaanderen. De Australische Ella 
is de enige hopsoort die in dit brouwproces gebruikt 
wordt. Laat u niet misleiden door haar exotische 
aroma dat de verwachting schept van een zoet 
bier. U zal immers merken dat een stevige 
nabitterheid het geheel mooi afrondt. Doe zelf de 
test en laat een boomerang van smaken door je keel 
glijden tot helemaal down-under. 
 
 

Unwandet Tattoo 
Ginger IPA – 6,2% vol. / 24x33cl 
Unwanted Tattoo, een voorbeeld van iets waar u spijt 
van heeft. Maar besef dat de beslissingen uit het 
verleden bepalen wie u nu bent. Dus leef in het nu en 
neem een slok van deze Ginger New England IPA, laat 
de gember uw slokdarm tijsteren en geef u 
vervolgens over aan zijn tropische hoparoma’s. Dit 
bier geeft u een frisse kijk op de toekomst zodat u het 
verleden kan laten rusten. Kijk dus niet achterom, dat 
is niet goed voor uw nek! 
 
 

Space Cadet 
New Age Witbier – 5% vol. / 24x33cl 
Dit is een bier om bij weg te dromen en uit het nu te 
treden.  
Het zachte, romige mondgevoel, afkomstig van de 
tarwe, brengt je in de wolken. Vervolgens neemt het 
hoparoma je mee op een reis langs zuiderse 
fruitmarkten vol abrikozen en vijgen, weelderige 
bloemenvelden en rijpe sinaasappelboomgaarden.  
De zwaartekracht van de alcohol is minimaal waardoor 
je het aan lichtsnelheid in je hemellichaam kan gieten zonder gewichtloos in je hoofd te worden.  
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Caravan Sultan 
Hydro IPA – 1,5% vol. / 24x33cl 
Een lichtere variant van de IPA (droog, blond, bitter en 
hoppig) waarin van alles wat minder gebruikt is. Het 
bier is minder bitter, minder hoppig, lager in alcohol en 
iets minder fruitig dan de normale IPA. Dat maakt de 
stijl een heerlijk "sessie-bier", een verfrissend bier 
waarvan je er eenvoudig meerdere achter elkaar kunt 
drinken (maar wel met mate). 
 
 

Honor Our Heroes   LIMITED 
Oud Bruin– 9% vol. / 24x33cl / STILLE NACHT RESERVA BA 
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Verstraete 
(Diksmuide) 

 

Papegaei 
Strong Blond – 8% vol. | 24x33cl & 6x75cl 
Dit blonde bier is licht drinkbaar en heeft een rijk boeket van hoparoma’s. 
Papegaei wordt bereid met verse hopbellen, d.w.z. de hopbellen worden 
gedroogd maar zijn niet verwerkt tot extract of pellets en behouden dus 
hun natuurlijke vorm (en smaak!). Het beslag van Papegaei bestaat uit 
gerstemout, tarwemout en haver. Het bier is van hoge gisting en met 
nagisting in de fles. Het is niet gefilterd en niet gepasteuriseerd. 
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Vissenberg 
(Nijlen) 

 

Viswijf 
Blond/IPA – 7,5% vol. | 24x33cl 
Viswijf is een koperblond bier, afgewerkt met een grote, witte 
schuimkraag. In de neus fris, hoppig, toetsen van citrus en een 
lichtzoete moutigheid. Deze wordt vertaald in de smaak. Een stevige, 
fruitige bitterheid wordt afgewerkt met een lange, zacht bittere 
nasmaak. 
 

Semmeleir 
Blond – 6,5% vol. | 24x33cl 
De Semmeleir is een stro-geel bier van 6,5% met een stevige witte 
kraag die mooi kleeft tegen het glas. 
Het aroma is fris met een kruidige en bloemige hoppigheid. 
De afdronk is zacht bitter met een dorstlessend zuurtje. Ideaal op een 
zonnig terras of als aperitief. 
 

Schouwveger 
Donker –  9% vol. | 24x33cl 
Schouwveger is een donker bier met een mooie, vette, licht bruine 
schuimkraag. Aroma’s van koffie, mokka en licht kruidig (peper, 
tikkeltje kaneel, nootmuskaat en zoethout). De smaak is met een mooie 
balans tussen zoet, zuur, koffie en karamel. 
Een echt karakterbier met uitgesproken smaken. 
 

 

Limited Editions (01/04/2021) 
 

Aprilvis 8,5% Tripel 24x33cl 
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Vrijstaat Vanmol 
(Lennik) 

 

Gronckel Blond 
Blond – 6,5% vol. | 24x33cl 
Gronckel is een goudblond ambachtelijk bier van alc. 6,5% vol. dat smaakt 
als een picknick in het Pajottenland. Rijp graan mengt zich met wilde kruiden 
en weerbarstig hout, gevolgd door een fruitige hopsmaak, passievrucht, 
abrikoos, mandarijntjes en als afsluiter een twist van citrus. Volmondig maar 
niettemin een heerlijk frisse dorstlesser. 
 

Gronckel Tripel 
Tripel – 9% vol. | 24x33cl 
Een gloedvolle tripel van 9%. Drie keer gehopt met drie uitgelezen hoppen 
en een derde meer mout is deze tripel drie keer zo lekker en drie keer zo 
fruitig. Ondanks het feit dat de Tripel Gronckel een derde straffer is dan de 
gewone Gronckel, loopt deze godendrank verbazend goed binnen. 
Bij voorkeur te drinken met derden! 
 

Prins van Brabant 
Blond – 5,2% vol. | 24x33cl 
Prins van Brabant is een Belgisch hoevebier gebrouwen met de kracht van 
volle granen zoals gerst, tarwe en vooral veel haver.  
Onstuimig in het glas met een ontembare smaak van milde hoppen en verse 
kruiden, wild galopperend naar een afdronk van verse gember.  
Dit bier is met zijn 5,2% ideaal voor een stalling op een zonnig terras. 
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Weldebrouck 
(Willebroek) 

 

Heindonker 
Dark – 7,5% vol. | 24x33cl 
Bovengistingsbier met hergisting op fles. Een donkerkleurig bier met zachte 
toetsen van karamel door gebruik van drie verschillende moutsoorten. 
Uitstekend in balans door de twee verschillende hopsoorten. 
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GEUZE 
 

HORAL 
Megablend 2021    
Oude Geuze – 7% vol. / 12x75cl 
De Megablend 2020 is een Oude Geuze gemaakt met jonge en oude lambieken 
afkomstig van Boon, De Oude Cam, De Troch, Hanssens, Lindemans, Oud Beersel, 
Tilquin en Timmermans. Dit ter gelegenheid van de Toer De Geuze.  



Craft Beer Distribution – The Beercompany 45 

Geuze 3 Fonteinen 
(Beersel - Lot) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl  
3 Fonteinen Oude Geuze is een assemblage van traditionele lambikken 
van één, twee en drie jaar oud, vergist op fles. Ongefilterd en ongepasteuriseerd. 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl & 3x150cl 
3 Fonteinen Oude Kriek wordt bekomen door het macereren van handgeplukte 
krieken op jonge traditionele lambik, gedurende minstens vier maanden, 
en met vergisting op fles. Natuurlijk fruit, zonder toevoeging van sappen, siropen, 
of suikers. Ongefilterd en ongepasteuriseerd. 
 

Cuvée Armand & Gaston 
Geuze – 5,5% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl & 3x150cl 
Assemblage van jonge, halfoude en oude traditionele lambikken, gebrouwen door 
Brouwerij 3 Fonteinen. 100% natuurlijk en authentiek, spontaan en ietwat koppig, 
maar steeds elegant en karaktervol. Pure passie, zoals Armand en Gaston 
Debelder het altijd hebben gedaan. Vergist in de fles met een lang bewaar-
potentieel. Ongefilterd en ongepasteuriseerd. Een geuze vol karakter en een mooie 
aroma- en smaakevolutie. 
 

Hommage  
Frambozen en krieken lambiek | 6x75cl 
Handgeplukte volle krieken en frambozen op jonge lambik, gedurende minstens 4 
maanden, in een verhouding van 760 gram frambozen en 240 gram krieken per 
liter. Daarna wordt de fruitlambik gemengd met jonge lambik. Hommage is een 
gecorseerd frambozen-lambiekbier met een intens bosvruchten-boeket, zonder 
toevoeging van sappen, siropen, of suikers. 
 

Hommage Bio Frambozen 
Bio frambozen en krieken lambiek | 6x75cl & 12x37,5cl 
Deze specifieke Hommage heeft bijna 6 maanden gemacereerd. De één- en 
tweejarige lambik zijn afkomstig van 5 verschillende tonnen en van 5 verschillende 
brouwsels. Finale fruitintensiteit van 350 gram fruit (76% frambozen en 24% 
krieken) per liter Hommage. 
 

Framboos Bio Frambozen 
Bio frambozen lambiek | 6x75cl 
Hand geplukte frambozen op jonge lambiek, in een hoeveelheid van 1kg fruit per 
liter lambiek. Vervolgens gedurende minstens vijf maanden opgeslagen, zodat de 
frambozen lambiek zich kan ontwikkelen tot een mooie, traditionele en verfijnde 
Framboos. Deze ongefilterde en ongepasteuriseerde lambiek is volledig natuurlijk 
zonder toegevoegde kunstmatige sappen, siropen of suikers.  
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Intens Rood  
Kriek Lambiek – 6,5% vol. / 6x75cl & 12x37,5cl 
Deze Intens Rood heeft 6,5 maanden op haar krieken gemacereerd. We 
gebruikten één- en tweejarige lambikken, afkomstig van drie vaten en drie 
brouwsels. De finale fruitintensiteit bedraagt 485 gram fruit per liter afgewerkte 
Oude Kriek Intens Rood.  
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De Ranke 
(Dottignies) 
 

Mirakel 
Oude Geuze – 5,5%vol. / 6x75cl 
Als grote fans van de geuze-stijl wilden we maar wat graag zelf proberen 
om een bier met spontane gisting te maken. Tot onze eigen verbazing, 
met succes. Naast de eigen Spierelambiek, vernoemd naar een kleine 
rivier die vlakbij de brouwerij loopt, worden in Mirakel nog twee andere, 
traditionele lambieks uit het Pajottenland gemengd. In het versnijbier 
worden drie lambieks gebruikt, van één jaar, twee jaar en drie jaar oud. 
Dat het ons is gelukt dit bier te maken, is voor ons een echt Mirakel, wat 
meteen de naam verklaart.  
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Geuze Den Herberg 
(Buizingen) 
 

Oude Geuze Déville 
Geuze – 6,7% vol. / 12x37,5cl 
Geuze met een fijne pareling. Een aangenaam aroma met een friszurige smaak en toetsen 
van groene appel en vroegrijpe druiven. Het bier heeft een lange afdronk en is mooi in 
balans.      
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Geuze Dekoninck 
(Dworp) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 7% vol. | 12x37,5cl & 12x75cl 
Dekonick Oude Geuze is een zachte, mild zure oude geuze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6,5% vol. | 12x37,5cl 
Dekoninck Kriek is een spontaan gefermenteerd bier gemaakt van oud en jong 
lambiekbier gerijpt op eiken vaten. Per liter bier wordt 400 gram kersen gebruikt. 
Zoetzure, gemakkelijk drinkende Kriek. 
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Geuze De Oude Cam 
(Gooik) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 6,5% vol. | 20x37,5cl & 12x75cl 
Lambiek rijpt in grote eiken vaten van meer dan 100 jaar oud. Na 1, 2 en 3 jaar wordt de 
lambiek zorgvuldig uitgeproefd, gemengd en gebotteld tot geuze. 
 
 
 
 
 

Oude Lambiek 
Lambiek – 5% vol. | 12x75cl 
De lambiek heeft gerijpt in eiken vaten van meer dan 100 jaar oud en is een mix van niet-
gepasteuriseerde 3-jarige lambieken speciaal geselecteerd door blender Karel Goddeau 
vanwege hun karakter en rondheid. 
 
 
 
 

Limited Editions (01/04/2021) 
 

Oude Lambiek 2017 5% 3 year old lambic (2014) 12x75cl 

Oude Lambiek 2016 5% 3 year old lambic (2013) 12x75cl 

Oude Lambiek 2019 5% 3 year old lambic (2016) 12x75cl 

Oude Kriek 5% Oude Kriek 20x37,5cl 

Oude Kriek 5% Oude Kriek 12x75cl 

Wilde Bosbessen 5% Fruitlambic - Blueberry 12x75cl 

Nectarine 5% Fruitlambic - Nectarine 20x37,5cl 

Framboos-Vlierbes 5% Fruitlambic – Framboos-Vlierbes 20x37,5cl 

Malus Domestica 7% Fruitlambic - Apple 20x37,5cl 

Rabarber 5% Fruitlambic – Rabarber 12x75cl 
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Geuze De Troch 
(Wambeek) 

 

Oude Geuze  
Geuze – 5,5% vol. / 12x37,5cl & 12x75cl 
Door jonge (één jaar oude) Lambik te mengen met oudere Lambik wordt 
een tweede spontane gisting in de fles verkregen. Het resultaat heet ‘Oude 
Geuze’. Om dit bier 'Oude Geuze', een echt handelsmerk voor ambachtelijk 
bier, te mogen noemen, moeten de bieren voor de mix minimaal 3 jaar oud 
zijn. Regioproduct (2005): "Oude Gueuze" is door de Belgische overheid 
erkend als streekproduct van Vlaams-Brabant. 
 

Chapeau  Kriek  
Kriek – 3,5% vol. / 12x37,5cl 
Sinds decennia brouwen de brouwers van de Zennevallei lambiek. In de 
19e eeuw hebben ze verschillende fruitbieren gemaakt. Het kersenbier op 
basis van Lambiek was het eerste of een van de eersten. De Chapeau Kriek 
wordt gemaakt op basis van Lambiek, een artisanaal ambachtelijk product 
dat rijpt op eikenhouten vaten. De Chapeau Kriek is een fris en lekker bier 
voor heerlijke momenten.  
 

Chapeau Geuze 
Geuze – 3,5% vol. / 12x37,5cl 
Geuze bekomt men door het mengen van lambikbieren van verschillende 
brouwsels van verschillende leeftijden. Dit versnijden is dus echt 
vakmanschap. Deze geuze wordt volledig op ambachtelijke wijze 
geproduceerd. 
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Geuze Hanssens Artisanaal 
(Beersel - Dworp) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 6% vol. | 12x37,5cl &6x75cl 
Mengeling van de fijnste lambiek, 100% gerijpt op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Verse krieken gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Schaarbeekse Kriek 
Kriek – 6,5% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Verse Schaarbeekse krieken gemacereerd in jonge lambiek op eiken 
vaten met hergisting in de fles. 
 
 
 

Framboos 
Fruitlambiek – 6% vol. | 12x37,5cl 
Verse frambozen gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Oudbeitje 
Fruitlambiek – 6% vol. | 12x37,5cl 
Verse aardbeien gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten met 
hergisting in de fles. 
 
 
 

Cassis 
Fruitlambiek – 6% vol. | 12x37,5cl 
Verse zwarte bosbessen gemacereerd in jonge lambiek op eiken vaten 
met hergisting in de fles. 
 
 
 



Craft Beer Distribution – The Beercompany 53 

Geuze Lambiekfabriek 
(Sint-Pieters-Leeuw) 

 

Oude Geuze ‘Brett-Elle’ 
Oude Geuze – 5,5% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Een blend van 1 , 2 en 3-jarige lambiek, hergisting op de fles, niet 
gefilterd of gepasteuriseerd. Vol en elegante smaak met een typisch 
Brett-karakter en gematigd in zijn zurigheid. 
 
 
 
 

Oude Kriek ‘Jart-Elle’ 
Oude Kriek – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Een Oude Kriek van traditionele ongefilterde blend van zelf gebrouwen 
lambieken, van spontane gisting, gerijpt op eikenhouten vaten. De 
lambiek kent een maceratie met verse krieken gedurende 6 maanden. 
 
 
 
 

Organic Geuze ‘Natur-Elle’ 
Bio Lambiek – 6,2% vol. | 6x75cl 
Een blend van verschillende bio lambieken van verschillende 
jaargangen. Deze lambieken zijn gebrouwen met grondstoffen van 
biologische teelt. De Lambiek Fabriek heeft hiervoor de nodige stappen 
ondernomen en is Bio-Certifieerd. 
 
 
 
 

Young & Wild ‘Fontan-Elle’ 
Lambiek – 5,5% vol. | 6x75cl 
Young & Wild Fontan-Elle, Limited Edition. Een blend van lambiek, maar 
met een gemiddeld gewogen leeftijd van +/- 22 à 24 maand. Deze blend 
bestaat uit een bijzondere selectie lambieken, geselecteerd op hun 
specifiek amroma, puur door de invloed van het eikenhouten vat.  
 
 
 
 

Limited Editions (01/04/2021) 
 

Muscar-Elle 7% Fruit lambic 6x75cl 

Black-Belle 7% Lambic + Black Curant 6x75cl 

Muri-Elle 7% Lambic + Black Berry 6x75cl 

Pluri-Elle 7% Lambic + Mix of berries 6x75cl 
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Geuze Moriau 
(Sint-Pieters-Leeuw) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 7% vol. | 12x75cl 
De geuze is een klassieker onder de Belgische bieren. Door de spontane 
gisting en een rijping van twee jaar op houten vaten bekomt het bier 
een zeer speciale, wijnachtige champagnesmaak; zurig, maar toch zacht 
van smaak. Het bier heeft een volmondige afdronk en is ideaal voor het 
tafelen. Geuze Moriau is een streling voor de echte bierliefhebber en 
zeker te onderscheiden naast vele bieren uit zijn soort. 
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Geuze Oud Beersel 
(Beersel) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 6,5% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Traditioneel lambiekbier dat gemaakt wordt volgens een ambachtelijke methode en geniet 
van een Europese bescherming. Door versnijding van Lambieken die verschillende jaren 
hebben gerijpt op houten vaten ontstaat de Oude Geuze. Deze Oude Geuze Oud Beersel 
onderscheidt zich door een typische fruitige en hoppige toets. 
 

Oude Kriek 
Kriek – 6% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Traditioneel lambiekbier dat gemaakt wordt met echte krieken en met lambiek gerijpt 
houten vaten. Dit geeft deze Oude Kriek een fruitige toets en zijn robijnrode kleur. De Oude 
Kriek Oud Beersel bevat ongeveer 400 gram krieken per liter wat het meeste is in zijn soort. 
De Oude Kriek geniet van een Europese bescherming. Hij wordt niet aangezoet en bevat 
geen smaak- noch bewaarmiddelen. 
 

Framboise 
Framboise – 5% vol. | 12x37,5cl 
De Framboise Oud Beersel harmonieert de authentieke smaak van Oude Lambiek met de 
fruitige smaak van rijpe frambozen. Een delicaat evenwicht van malse lambiek en echte 
frambozen zorgt voor een zacht natuurlijk bier. 
Het gebruik van echte frambozen en van lambiek gerijpt op houten vaten resulteert in een 
uitzonderlijk subtiel en verfrissend bier. 
 
 

Oude Geuze Vandervelde 137 
Geuze – 6,5% vol. | 12x37,5cl 
Deze creatie is een eerbetoon aan de oprichter van Oud Beersel die in 1882 de brouwerij 
heeft opgestart. Het is een uniek mengsel bestaande uitsluitend uit drie jaar oude 
Lambieken van drie foeders oorspronkelijk gebruikt voor de rijping van één van de Italiaanse 
topwijnen Brunello di Montalcino. De complexiteit van de bekomen lambieken resulteert in 
een zeer geraffineerde Oude Geuzemet een uitgesproken toets van rode wijn. 
 

Oude Pijpen 
Geuze -6,5% vol. | 12x37,5cl 
De fijnste lambieken van gemiddeld 20 maanden gerijpt op oude pijpen (60-120 jaar oud). 
Een samenspel van oude vaten en het verfrissende aroma van citrusvruchten en vluchtige 
zuren. Een volmondige fruitigheid met een gebalanceerde doch uitgesproken scherpe 
zurigheid. 
  
 
 

Limited Edition (01/04/2021) 
Schaarbeekse Oude Kriek 7,2% Schaarbeekse Kriek 6x75cl 
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Geuze Tilquin 
(Bierghes) 

 

Oude Geuze 
Geuze – 7% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl  
Bier met spontane gisting die een mengeling is van 1, 2 en 3 jaar oude 
lambiek. Niet gefilterd en niet gepasteuriseerd. Dit bier hergist op fles voor 
minimum 6 maanden. Ze komen voort van verschillende soorten wort, 
gebrouwen door Boon, Lindemans, Girardin en Cantillon. 
De smaak is zurig en droog, maar heeft een zekere rondheid dat deze Oude 
Geuze bijzonder toegankelijk voor niet-deskundigen maakt. Fans van het 
genre verkiezen deze Oude Geuze ook om zijn zoete complexiteit. Het heeft 
ook een lichte droge bitterheid vanwege de jeugd van de gebruikte eiken 
vaten, die nog steeds een beetje tannine vrijgeven. Het heeft een frisse citroengeur. 
 

Oude Quetsche 
Fruitlambiek – 6.4% vol. | 12x37,5cl & 6x75cl 
Bier met spontane gisting dat verkregen wordt door het gisten van ontpitte 
verse pruimen (variëteit Prune de Namur of Quetsche véritable d’Alsace), in 
een mengeling van 1, 2 en 3 jaar oud lambieken voor een periode van 4 
maanden. Niet gefilterd en niet gepasteuriseerd. Dit bier hergist op fles voor 
minimum 3 maanden. 
De smaak is licht zurig en heeft een fruitige en ronde toets. Dat maakt, 
misschien, de Oude Questche Tilquin, toegankelijker voor niet-deskundigen of 
liefhebbers met minder verfijnde smaak. Het heeft ook een lichte droogheid 
 van de huid van pruimen.  
 

Oude Mûre 
Fruitlambiek – 6,4% vol. | 6x75cl 
Bier met spontane gisting dat verkregen wordt door het gisten van 
braambessen (350gr bessen per liter lambiek). De verse braambessen gaan 
in grote inox tanks waaraan 1 jaar oude lambiek wordt toegevoegd. De 
wilde gisten in de lambiek zullen geleidelijk aan de celwand van het fruit 
afbreken waarna het sap van het fruit zich vermengt met de lambiek. Na 
een rijping op deze inox tank van ongeveer 4 maand wordt deze 
fruitlambiek geblend met jonge lambiek en hergist op fles voor enkele 
maanden. 

 
Rullquin 
Lambic – Stout 7% vol. / 6x75cl 
Belgisch bier van gemengde gisting, op basis van bruin bier van hoge gisting 
en een assemblage van lambiek, van spontane gisting, met hergisting in de 
fles, niet gepasteuriseerd, ongefilterd. 
Zurig aroma met een zacht Brettanomyces karakter en toetsen van nat hout. 
Idem wat smaak betreft, met een fijn zoete aanwezigheid in de verte, 
aangenaam zoet-zurig van smaak en met een weinig plakkerige nasmaak. 
Voor de productie werd La Rulles Brune (Stout de Gaume) 8 maanden lang 
op houten vaten gestoken met 12,5% (verhouding: 1/8) Tilquin lambiek, om 
zo een tweede vergisting te ondergaan. Daarna heeft het bier nog minstens 6 maanden hergist op 
fles.  

https://lambikstoemper.wordpress.com/2012/06/23/tilquin-lambiek/
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ITALIË 
 

White Pony 
(Padova) 

 

The Oracle 
Quadrupel/Barley Wine – 10,7% vol. | 24x33cl 
 
 
 
 
 
 

Sun’s Architect 
Pacific Saison – 6% vol. | 24x33cl 
 
 
 
 
 
 

Strongest Than Ever 
Barley Wine – 15,1% vol. | 24x33cl 
 
 
 
 
 
 

Death is Life 
Strong Scotch Ale – 11% vol. | 24x33cl 
 
 
 
 
 
 

Black Sheep 
Imperial Stout – 10,1% vol. | 24x33cl 
 
 
 
 
 
 

Resistance  
Belgian Tripel – 8,5% vol. | 24x33cl 
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Earth Liberation 
Brett Farmhouse Ale – 6,2% vol. | 24x33cl 
 
 
 

The Crow 
Russian Imperial Stout – 14% vol. | 24x33cl 
 
 
 

Buio… 
Imperial Stout – 12,5% vol. | 24x33cl | BOURBON BA 
 
 
 

Got Tie On A Pineapple Pie 
Strong Ale  – 13,5% vol. | 24x33cl | WHISKY BA 
 
 
 

Please, Die! 
Quadrupel  – 10,5% vol. | 24x33cl | WHISKY BA 
 
 
 

Subversive Strawberry Attack 
Quadrupel – 13,6% vol. | 24x33cl | MARSALA BA 
 
 
 

Discover My Void 
Barleywine – 11% vol. | 24x33cl | AMARONE BA 
 
 
 

The Prophet Bourbon Reserva 
Strong Ale – 12,5% vol. | 24x33cl | BOURBON BA 
 
 
 

Strongest Than Ever Japan Whisky 
Barleywine – 16,5% vol. / 24x33cl / JAPANESE WHISKY BA 
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In Dark Corners 
Dark sour ale – 8,5% vol. / 24x33cl / BORDEAUX REDWINE BA 
 
 
 

Through Dead Eyes 
Imperial Irish Red – 9,8% vol. | 24x33cl | BLIKKEN 
 
 
 

Bunga Bunga 
Pale Ale + Dryhopping – 6% vol. | 24x33cl | BLIKKEN 
 
 
 

Join The Struggle 
IPA – 10% vol. | 24x33cl BLIKKEN | JAPANESE WHISKY BA 
 
 
 

Knives to meet you 
Imperial Stout – 12,3% vol. | 24x33cl | BLIKKEN | BOURBON BA 
 
 
 

Know Your Enemies 
Triple IPA  – 11% vol. | 24x33cl | BLIKKEN | JAPANAESE WHISKY BA 
 
 
 

Too Late For Roses 
Imperial Stout  – 14% vol. | 24x33cl | BLIKKEN | COGNAC BA 
 
 
 

Across The Shadows  
Dark sour ale – 8,5% vol. / 24x33cl / CHARDONNAY BA 
 
 
 

Monolith  
Belgian strong dark ale – 19,9% vol. / 24x33cl 
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Insomnia 
Imperial porter – 11,2% vol. / 24x33cl 
 
 
 

Ankles breaker 
Rye Barley wine – 10,5% vol. / 24x33cl 
 
 
 

Speech Impediment 
Imperial Indian brown ale – 8,5% vol. / 24x33cl / BLIKKEN 
 
 
 

Dead men talking 
Imperial porter – 12,4% vol. / 24x33cl / BLIKKEN / US CALVADOS BA 
 
 

 

Marching on a cursed soil 
Peated Black barley wine – 14,9% vol / 24x33cl / BLIKKEN / ISLAY BA 
 
 
 

Annihilation of the soul 
Imperial stout – 15,2% vol. / 24x33cl / BLIKKEN / TEQUILA BA 
 
 
 

Zwart Bloed 
Black IPA – 8,5% vol. / 24x33cl / BLIKKEN 
 
 
 

You Get What You Give 
Quadruple – 14%vol. / 24x33cl / BLIKKEN / COGNAC BA 
 
 
 

Dark Matter Dimensions 
Black Barleywine – 13,6% vol. / 24x33cl / BLIKKEN 
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That Psycho Chick   
Imperial Stout - 11,2% vol. / 24x33cl / BLIKKEN / SHERRY BA 
 
 
 

Everytime You Die Inside  
Imperial Stout – 11,5% vol. / 24x33cl / BLIKKEN /  ARMAGNAC BA  
 
 
 
 

Strongest Than Ever Rye 
Barley Wine – 16,5% vol. / 24x33cl / RYE BA 
  



Craft Beer Distribution – The Beercompany 62 

NEDERLAND 
 

FRONTAAL 
(Breda, Nederland) 

 

Freehand 
Blond – 6,3% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
Een traditioneel blond: kruidig/peperig, maar met een fijne twist van een Amerikaanse 
hop. Een allemansvriend. 
Beer For Thought: Tradities zijn er om in ere te houden; een blond bier drink je, omdat 
je ervan houdt!! 
 

Bulldog 
IPA – 6% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
Een IPA die je drinkt om zijn smaak; een IPA die je drinkt om zijn geur; een IPA die je 
drinkt om zijn kleur. En een IPA met een fruitigheid zoals wij hem graag drinken! 
Beer For Thought: Een kneiter goeie IPA, vol, bitter en een prachtige geur en kleur 
(maar dan toch ook met een net wat meer fruitige smaak, want zo brouwen wij graag!). 
 

Author 
Witbier – 5% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
Een Witbier zoals ie moet zijn; fris maar ook vol kruidig/fruitig van smaak. En met maar 
5.0% heel goed doordrinkbaar; meer dan één is geen probleem! 
Beer For Thought: Elke brouwerij moet in zijn Core Range een bier hebben dat door 
vrijwel iedereen gedronken kan worden; elke dag, elk moment en overal!  
 

Rhodesian 
American Barley Wine – 11,3% vol. | 24x33cl BLIKKEN 
Zo vol, zo veel smaak en aroma, heerlijk zwaar. En dan ook nog eens een aantal van de 
beste Amerikaanse hopsoorten. Rijk en karamel zoetig bier om rustig van te genieten. 
Beer For Thought: Not for the Faint of Heart; letterlijk een Beer For Thought! 
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SPANJE 
 

Rondadora 
(Huesca, Spanje) 

 

English Barley Wine 
Barley Wine – 10,5% vol. | 12x33cl 
Biersamenwerking tussen La Montnegre en Cerveza Rondadora, bekroond met de gouden 
medaille in de Barcelona Beer Challenge 2018 in zijn stijl. Gemaakt in de faciliteiten van 
Cerveza Rondadora, is dit bier gedurende zes maanden gerijpt in Franse eiken vaten die 
voorheen rode wijn bevatten. 
 
 
 
 


