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vedett ipa - oosterse balletjes

Oosterse balletjes zijn gehaktballetjes met oosterse kruiden.

Vedett IPA is een Belgische IPA (India Pale Ale), gedryhopped met nagisting in de 
fles.
Het bier heeft een floraal/grassig geur met een frisse en een zoetige ondertoon. 
Fel (hop)bitter van smaak, niet heel volmondig, maar wel vol smaak en met een 
erg droge nasmaak. 

Weetje: In maart 2014 gelanceerd. “IPA, but not really from India and not really a 
pale ale”, aldus het etiket, dat tevens verwijst naar de Indiase vlag én een walrus 
als symbool draagt.
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Elke kaas verdient zijn specifiek drankje. 
Wie opteert voor een bijhorend Belgisch 
biertje, verwent zijn papillen. Samen 
maken ze het smakenspectrum compleet.
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Waarom bier en kaas zo goed samen gaan

• Romige, vette kaas bedekt je smaakpapillen met een film. Om die papillen vrij 
te maken, heb je een zurige of bittere drank nodig, liefst met koolzuur. De 
keuze voor bier is hier verstandig. Door er een slok van te nemen reinigt het 
koolzuurhoudend bier je smakenpalet en brengt het frisheid in de mond.

• Ook de temperatuur van het koele bier zorgt - anders dan bij wijn - voor 
aangename verfrissing

• Een ander voordeel is dat bier zure, zoete en bittere toetsen bevat. Kaas bevat 
zout. Voeg beide samen en je maakt de verscheidenheid qua smaken 
compleet.

• De inhoud van een flesje (speciaal-)bier is kleiner dan een fles wijn, waardoor 
je meer kan uitproberen en combineren. De smakentocht wordt vergroot.

• De combinatie van bier en kaas is ook digestief verstandiger dan deze van kaas 
en wijn.
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proef eerst het bier, vervolgens de kaas, dan weer 
het bier zodat het bier het smakenpalet vrij maakt 
voor de volgende sensatie.

• stel jezelf de volgende vragen: smaakt de kaas en het bier even intens? Passen 
beide producten bij elkaar qua smaak of is er een contrast? Proef je beide in 
de nasmaak? Is het een aangename combinatie?

• bij een geslaagde bier & kaaspairing proef je de combinatie in de nasmaak en 
ontstaat er een nieuwe smaaksensatie



Pas de bleu - Liefmans goudenband 

Een Belgische blauwschimmelkaas uit biologische, rauwe koemelk. De kaas wordt 
gemaakt door de coöperatieve kaasmakerij Het Hinkelspel in het Oost-Vlaamse 
Sleidinge. De melk komt van een aantal boeren in de Westhoek. Deze kaas rijpt 
een 6 à 8 weken.
Ingrediënten: lebferment, zeezout, melkzuurbacteriën, verse koemelk van 
biologische oorsprong, Penicillium Roqueforti



Pas de bleu - Liefmans goudenband 

Liefmans Goudenband is een roodbruin bier van gemengde gisting. Oorspronkelijk 
heette het IJzerenband, een verwijzing naar de ijzeren ringen rond de biertonnen. 
Toen het werd omgedoopt tot Liefmans Goudenband kreeg het een 
champagnekurk. Het wordt gemaakt in open kuipen met bier van gemengde 
gisting, waarna het 4 tot 12 maanden verder mag rijpen in de kelders. Rijp bier 
wordt versneden met jong bier om de gisting opnieuw op gang te brengen.



Epoisses - St Bernardus Abt 12

De Epoisses is een Franse roodbacteriekaas genoemd naar het gelijknamige dorp. 
De kaas werd reeds sinds de 16de eeuw gemaakt maar de productie werd 
onderbroken door de wereldoorlog. Sinds de jaren vijftig werd de productie weer 
opgenomen. De Epoisses wordt verschillende keren gewassen met Marc de 
Bourgogne (appelbrandewijn). De korst is de delicatesse die men zeker moet 
consumeren.
De kaas wordt gemaakt uit volle, rauwe koemelk. (vetpercentage = 24%)



Epoisses - St Bernardus Abt 12

De absolute top in de hiërarchie van de St.Bernardusbieren en tevens het bier met 
het hoogste alcoholgehalte (10% alc. vol).
Een donker bier met een volle, ivoorkleurige schuimkraag. Het paradepaardje van 
de brouwerij dat zich vlot laat drinken door zijn zachte volmondige smaak.
De St.Bernardus Abt 12 heeft een zeer fruitig aroma, zit boordevol complexe 
smaken en blinkt uit door zijn lange bitterzoete afdronk.
Wordt aanzien als een van de beste bieren ter wereld. Origineel recept, sedert 
1946 gebrouwen.
Gerstewijn met een alcoholpercentage van 10%. Blauw etiket, donkere kleur, 

fruitig boeket. Verkrijgbaar in 75 en 33 cl. Het bier wordt gebrouwen sinds 1946.



Epoisses - St Bernardus Abt 12

Hoe zit het nu met Westvleteren 12 en St Bernardus Abt 12?
Tot 1945 werd binnen de abdij gebrouwen. Om zich meer op 
het religieuze te kunnen toeleggen werd beslist om de 
productie uit te besteden (onder licentie) aan de St 
Bernardusbrouwerij te Watou. Deze licentie werd in 1962 
nogmaals voor 30 jaar verlengd. In 1992 werd beslist om de 
productie terug binnen de brouwerijmuren te brengen. Dit 
was immers één van de voorwaarden om het ‘Authentic
Trappist Product’ logo te mogen dragen.
De abdij Sint Bernardus heeft toen beslist om een eigen 
versie van dit heerlijk gerstenat te brouwen, namelijk de St 
Bernardus Abt 12.
De bieren zijn gelijkend, maar toch zijn er verschillen. Aan u 
om uit te vissen dewelke.



Brugse Blomme - Hopus

De Brugse Blomme is een Belgische kaas, die vervaardigd wordt in de kaasmakerij 
Belgomilk te Moorslede. 
Het is een fluweelzachte delicatesse met een onverwacht pittige smaak.
Deze zachte kaas wordt gemaakt van koemelk. De kaas rijpt in speciale netten en 
verkrijgt hierdoor de kenmerkende structuur op de korst. Brugse Blomme heeft 
een witte schimmelkorst die opgegeten mag worden. ( vetgehalte 24%)

Chouffe red - traditionele boerenpaté 



Brugse Blomme - Hopus

Hopus wordt gebrouwen door Brouwerij Lefebvre, gevestigd te Quenast.
Dit blonde, koperkleurige bier met een dikke schuimkraag is gebaseerd op een 
geheim recept dat werd gebrouwen naar aanleiding van de bruiloft van Paul 
Lefebvre.



Chouffe red - traditionele boerenpaté 

Paté, men spreekt ook van leverpastei, is het verzamelwoord voor een 
vleesbereiding waarin voornamelijk gemalen vlees, lever en vet wordt verwerkt. 
Het vlees kan van varken, rund, eend, gans, kip, konijn, everzwijn, enzovoort zijn; 
maar voor de lever worden gewoonlijk varkenslever, rundslever of 
kippenlevertjes gebruikt.
Lever behoort – samen met tong, bloed, beenmerg, zwezerik, nieren, enz.- tot 
het orgaanvlees. In Rome wordt naar orgaanvlees verwezen als ‘quinto quarto’, 
oftewel ‘het vijde kwart’ van het slachtdier. Daarmee wordt aangegeven dat men 
hier zeker niet neerkijkt op dit type vlees. 



Chouffe red - traditionele boerenpaté 

De nieuwe Cherry Chouffe is een fruitbier vol verrassingen. Beeld u maar eens in: 
een lekker verfrissende Mc Chouffe als basis en dit vervolgens aangevuld met 
overheerlijk fruit! Het aroma zit boordevol krieken, maar ook toetsen van 
aardbei, marsepein en zoete port komen gezwind aangewaaid. Ook in de licht 
zoete smaak vinden we het rode fruit terug, samen met ietwat amandel en een 
subtiele kruidigheid. Eindigen doen we met een verwarmende nasmaak met een 
lichte bitterheid"



Lupulus Organicus - Ardeense ham

Het is de biologische variant van de ‘gewone’ Lupulus Blonde, vandaar 
‘Organicus’. De naam verwijst enerzijds ook naar hop (‘Humulus Lupulus’) en  
anderzijds naar een wolfje (‘Lupulus’ ). Beide staan op het etiket afgebeeld.
Het word gebrouwen door Brasserie Les 3 Fourquets te Bovigny.
Het is een belgische (bio)tripel (7 EBC) van hoge gisting, met nagisting in de fles.
Dit bier is eerder neutraal van geur, met een subtiele citrustoets in de neus en een 
weinig zuivelparfum op de achtergrond. Zacht van smaak, niet super volmondig, 
doch met een mooie bittere smaak (32 IBU), gehopt en uitermate droog. De 
nasmaak is zéér weinig zoetig in de verte en verbergt tevens een kleine tarwetoets.



Lupulus Organicus - Ardeense ham

De Ardense ham heeft een bijzondere smaak en draagt het AOP-label 
(appellation d’origine protégée), net als de Ardense boter. De Ardense ham komt 
alleen voor in de provincie Luxemburg, hoewel sommige soorten ook te vinden 
zijn in de naburige kantons van de provincies Luik en Namen. Het is een 
gedroogde vleessoort die afkomstig is van de varkensbil. De bil wordt droog 
gezouten door hem in te wrijven met zout of onder te dompelen in pekelnat. Het 
roken van de ham niet verplicht. Als de ham wordt gerookt, gebeurt dit met 
zorgvuldig uitgekozen hout of zaagsel. Deze strenge selectie is nodig omdat de 
natuurlijke factoren een doorslaggevende rol spelen. Als de varkensbil elders dan 
de Ardennen wordt gezouten en gerookt, verkrijgt de ham een andere smaak. 
Het Ardense microklimaat met zijn seizoengebonden temperaturen, vochtigheid, 
en frisse en vochtige luchtcirculatie is uiterst geschikt voor de productie van deze 
ham. Deze factoren zijn noodzakelijk voor een optimaal en evenwichtig 
rijpingsproces.



fondant chocolade- Barista

Een Belgische quadrupel, donker bruin/zwart bier van hoge gisting, met nagisting 
in de fles.
We vinden de geur van chocolade en koffie, met een licht gebrand moutaroma en 
een vleugje zoethout in de neus. Zeer volmondig, licht stroperig en alcohol 
verwarmend. Met een sterke koffiesmaak vanaf de afdronk, in combinatie met 
een duidelijk (melk)chocolade karakter. Zoet van smaak, met een 
tikkeltje karamel, en tegelijk met een zachte (gebrande mout)bitterheid 
aanwezig. De nasmaak is – verbazingwekkend – slechts weinig plakkerig.

Weetje: Gelanceerd in april 2015, op vraag van de Amerikaanse markt. Bestond 
eerst als Kasteel Winter, sinds 2012, doch de naam werd gewijzigd om het bier 
het ganse jaar te kunnen aanbieden. De naam verwijst naar een barista (een 
koffiesommelier) enerzijds, naar chocolade anderzijds. Als basisbier wordt 
de Kasteel Cuvée du Chateau gebruikt. 


