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HIBISCUS GOSE+ Slaatje van Geitenkaas
STIJL: Duitse  stijl laag alcoholisch, zuur, witbier uit de streek van de Gose rivier
De moderne Gose wordt niet meer spontaan vergist. In plaats daarvan gebruikt de brouwer 
eigen gist en wordt de zure smaak verkregen door een melkzuurgisting. 
De zure smaak wordt vervolgens enigszins verlicht en verfijnd door de toevoeging van kruiden 
als koriander. Ook wordt Gose gezouten.

Kenners vergelijken de smaak van Gose met die van Belgisch witbier. De mout van Gose
bestaat, net als die van witbier, grotendeels uit tarwe.

Anders dan de gewone Duitse witbieren wordt Gose gekruid, waarmee het een van de weinige 
Duitse bieren is die niet volgens Reinheitsgebot gebrouwen worden. Voor de Gose is in de 
Duitse wetgeving een uitzondering gemaakt: bepaalde regionale specialiteiten hoeven het 
originele Beierse Reinheitsgebot niet na te leven.

UITZICHT: Een  helderbier met een lichtroze schuimkraag en met een levendige roze tint. 

SMAAK & AROMA: Een lichte citrus / kersen, pompelmoes smaak en aroma met 
een subtiele toets van zeezout en koriander.

HOP: geen



SERVEREN: Ideale temperatuur 4-5°C
KAAS: De geitenkaas is omhuld met gemalen amandelschilfers 
en honing en rozijnen. Gemaakt door Kelly met kaas van het  
Leenhof. Met een dressing van Frambozen en notenmix.   

COMBINATIE:  Zoet, zuur,  licht bitter vinden elkaar in een fijne 
combinatie. De geitenkaas is luchtig, zodat het bier niet 
overheerst wordt. Alle wrange en vettige toetsen heffen elkaar in 
deze combinatie op.



BOLLEKE + VANILLIEN  

• STIJL: Special Belge

(Het biertype ontstond na een in 1904 door de Unie van de Belgische 
Brouwers uitgeschreven wedstrijd om het lokale, dorps bier van die tijd te veredelen 
zodat het de concurrentie kon aangaan met Britse, Duitse en Tsjechische importbieren, 
vnl. de pils. Het resultaat werd voorgesteld op de Wereldtentoonstelling van 
1905 in Luik. Het succes leidde er toe dat vele brouwers in de jaren 10 en 20 van de 
twintigste eeuw hun eigen versie maakten. Dit is mede de reden voor het nog steeds 
bestaan van onze brouwerij)

• UITZICHT: Amberkleurig, helder met een mooie, crème witte schuimkraag

• SMAAK & AROMA: Licht moutig met een toets van karamel. Licht hoppig, 
fruitig (tropisch fruit) en een toets van kaneel, bisquit. Doordrinkbaar met fijne 
bitterheid op het einde. 



• HOP: Saaz-Saaz (aromahop)

• SERVEREN: Ideale temperatuur 4-6°C

Kaas: Dit rauwmelks geitenkaasje wordt door een kleine boerderij in de Calvados, 
Normandië, exclusief voor ons gemaakt. De vormen worden nog met de hand met 
een pollepel gevuld en tussen elke lepel komt een dun laagje vanille. Na 2 weken 
rijping is de kaas op zijn lekkerst. Het idee om vanille met geitenkaas te combineren 
hadden we al een tijdje in gedachten. De frisse licht zurige geitenkaas combineert 
mooi met de Bourbon vanille.

•COMBINATIE: De zurige en zoutige smaken van de kaas harmoniëren perfect 
met de zacht zoetige en fijn bittere smaken van het bolleke. Zoet – zuur – bitter –
zout, het plaatje valt in gelijke sterkte mooi in elkaar. De vanille werkt als raakpunt 
tussen de twee producten. De droge textuur van de kaas laat zich verzachten door 
het ronde bolleke.





WILD JO + ZWARTE WOUDHAM      
• STIJL: Belgian Wild Ale (ook wel Brettanomyces blond, net als Schuppenaas, Orval, Ardenne Saison…)

• UITZICHT: Goudblond, helder, maar troebel met gist bij. Een rijke witte schuimkraag.

• SMAAK & AROMA: Aardse aroma's die zich vermengen met florale, geparfumeerde aroma's: 
fijne, grassige citrustoetsen van de dryhop.  Het toetsje ‘duffe kelder’ verraadt de aanwezigheid van de Brett
(Brettanomyces). De geur van Wild Jo weerspiegelt z'n koppig karakter: niet voor softies! Een licht zoete 
aanzet met een bittere afdronk én een licht zurige toets. Het is een eerder droog bier met een complex 
samenspel van smaken door de dryhop en hergisting met Brett.

• HOP: Dryhopping met twee Europese hopsoorten

• UITZICHT: Goudblond, helder, maar troebel met gist bij. Een rijke witte schuimkraag.

• SERVEREN: Ideale temperatuur 7-9°C



•VLEES: Schwarzwalderham oftewel zwarte woudham (Duits: Schwarzwälder
Schinken) is een beenloze, gerookte rauwe varkensham uit het Duitse Zwarte 
Woud. Sinds 1997 is de herkomst van deze ham beschermd. De ham wordt 
droog gepekeld en  met knoflook, koriander, peper en jeneverbessen ingesmeerd. 
Gedurende 2 weken wordt de ham in dit 'zoutbad' gedompeld of gerold, waarna 
het zout wordt verwijderd en de ham 2 weken tot rust komt. Vervolgens wordt de 
ham gerookt op verse dennen en sparren in een speciale rookkamer met een 
temperatuur van 25˚C. Dit geeft de ham zijn karakteristieke aroma en zwarte 
kleur. Aansluitend wordt de ham 3 weken aan de lucht gerijpt. De receptuur 
schrijft voor dat ongeveer 1/5 van de ham uit een witte vetrand bestaat. De ham 
wordt bereid en verpakt in het Zwarte Woud, het vlees komt uit Noord-
Duitsland of andere Europese landen. Schwarzwalderham is de meest gegeten 
ham in Europa. Het Schwarzwalderspek (Schwarzwälder Speck of Bachspeck) 
wordt op dezelfde manier bereid

•COMBINATIE: De zoutige en lichtgerookte smaken van het vlees vullen 
perfect het aroma van het bier aan. Door de combinatie komt het weinige zoete 
in het bier op de voorgrond. De bitterheid en licht-wrange smaak van het bier 
wordt een stukje afgerond, waardoor het bier zeer toegankelijk en zacht wordt. 
De rokerige smaak van het vlees vervuld mooi de verwachting die het brett-
aroma aan je pallet stelt.





WILD JO + WHITE MELO CAKE    

CHOCOLADE: De melo cake is omhuld met witte ambachtelijk 
chocolade en gevuld met een geleitje van passievrucht. Gemaakt in het 
Atelier van Jitsk op de brouwerij.    

COMBINATIE:  Zoet, zuur, bitter vinden elkaar in een fijne 
combinatie. De melo cake is luchtig, zodat het bier niet overheerst wordt. 
Alle wrange en vettige toetsen heffen elkaar in deze combinatie op. 





TANK 7 - TALLEGIO
• STIJL: Tank 7 is een ‘farmhouse ale’, geïnspireerd door de Belgische saison-bieren. 

• UITZICHT: Helder, blond, stevige ruime schuimkraag.

• SMAAK & AROMA:Houdt het midden tussen een typische Belgische tripel en een bittere tripel hop of imperial
IPA (Houblon Chouffe bv.). Vol van smaak, eerder bitterzoet en met een hoppige finish

• HOP:Magnum, Bravo, Amarillo, Citra
• SERVEREN: Ideale temperatuur 6-9°C

• Kaas: Taleggio is een Italiaanse kaassoort, afkomstig uit het stadje Taleggio in de Val Taleggio, vlak 
bij Bergamo in Lombardije. Het is een kaas met een gewassen korst met een 
beschermde oorsprongsbenaming (Denominazione di Origine Protetta), die al sinds de 11e eeuw in de 
regio gemaakt wordt. De kazen werden in de herfst en winter gemaakt. Vermoedelijk is een oudere naam 
voor de kaas (stracchino, van het dialectwoord straccho, moe) afkomstig van het feit dat de koeien moe 
waren na een lange tocht te hebben gemaakt van de zomerweiden in de bergen naar de dalen. 
Tegenwoordig wordt de kaas zowel ambachtelijk als industrieel gefabriceerd en is de productie 
uitgewaaierd naar de Povlakte. De kazen hebben meestal de vorm van een vierkant van 20 cm, maar zijn 
soms groter. De donker oranjeroze, gewassen korst is bij jonge kazen vrij dun, maar wordt bij langere 
rijping dikker, met donkere groeven. Er mogen geen scheuren in zitten.

• De korst geeft een meerwaarde in smaak en structuur dus zeker mee op te eten. 



• COMBINATIE: De romige kaas, met scherpe gistige elementen van de korst, 
combineert aangenaam met de fijne hoppigheid en tegelijk machtige smaak 
van het bier. Het geheel is een romige, volmondige blend van de smaken uit de 
beide producten.





TSTBRW 2 + KOFFIE-COCOSPRALINE

• STIJL: Russian imperial stout is een zware variant op de stoutbieren. De 
eerste echte stout, afgeleid van de Porter, was de Guiness. Historisch 
zitten we in de Engelse havens, waar het bier populair was. De Russen 
die Londen bezochten waren zo enthousiast over dit type bier dat ze 
een meer alcoholische versie wilden hebben. Zo kan je stellen dat een 
bierstijl voorafgegaan door ‘imperial’ een verzwaarde versie van het 
origineel aanduidt. 
De imperial stout kenmerkt zich door een alcoholpercentage tussen 
de 8% en 13%, en een smakencombinatie van gebrande en volle zoete 
toetsen.  



• UITZICHT: Pikzwart met een mokkakleurige, dikke schuimkraag.

• SMAAK & AROMA: Heel intense en complexe geur, café noir. Lichtzoetige 
aanzet. Geroosterde koffiebonen, drop, zoethout, bittere chocolade. 
Rijk en complex en toch perfect in balans.

• HOP: Hallertau Magnum als bitterhop en Styrian Golding als aromahop
op het einde van het koken

• SERVEREN: Ideale temperatuur 7-12°C

• CHOCOLADE: De koffie-kokospraline is gekruid met kardemom, peper en 
steranijs. De chocolade is Belgisch.   

• COMBINATIE:  We spelen hier duidelijk de kaart van geroosterde 
toetsen, met een mijmering naar lichtzoete koffie. Een verwarmende 
combinatie, die alcohol, noch bitter schuwt. Op het einde een milde, 
kruidige zoetheid om te sussen. 





La Chouffe met Kippenbout en Lucifero

• STIJL: Belgische streekbier. 
• UITZICHT: goudblond bier, stevige ruime schuimkraag.

• SMAAK & AROMA: Bruisend, sterk, fruitig kruidig bier met smaakevolutie 
Aroma van tropische en citrusvruchten met toetsen van koriander en hop 
Aangenaam fruitige smaak met koriander en subtiele hop.

• HOP: ?

• SERVEREN: Ideale temperatuur 4 tot 10°C

• Kaas: Romige Gorgonzola uit gepasteuriseerde koemelk waar rode peper aan 
werd aan toegevoegd.

• Afkomstig uit Lombardije, Noord Italie



• COMBINATIE: De pittige kruiden van de kip in combinatie met 
de pittige smaak van de schimmelkaas maken dat de Aziatische 
kruiden en exotische toetsen van het bier en de naar boven 
komen, beide combinaties versterken elkaar.



DUVEL TRIPEL HOP + MANGO YUZU  
• STIJL: Voor Duvel Tripel Hop selecteren de brouwers elk jaar een derde, 

veelbelovende hopsoort. Zo blijft het uiteindelijke smaakprofiel verrassend boeiend 
voor elke echte bierliefhebber.

• Voor 2016 selecteerden onze brouwers de experimentele hopsoort HBC-291 uit de 
Yakima vallei in de Verenigde Staten. Deze is zo extreem nieuw dat hij nog geen 
officiële naam heeft.

• Dankzij de derde hopsoort kent Duvel Tripel Hop 2016 een aroma van zwarte 
peper, rozen en lavendel. Door het toepassen van de ‘dryhopping’ techniek, waarbij 
we de hopbellen pas later in het brouwproces toevoegen, worden deze hop-
aroma’s extra waarneembaar.

• Deze hogere aromatische intensiteit geeft bovendien een hogere volmondigheid, 
hetgeen zich vertaalt in een finaal alcoholpercentage van 9,5

• UITZICHT:Blond, helder met een ruime, spierwitte schuimkraag en wervelende 
belletjes.



• SMAAK & AROMA: Dankzij de derde hopsoort kent Duvel Tripel Hop 2016 een aroma van zwarte peper, rozen 
en lavendel. Door het toepassen van de ‘dryhopping’-techniek, waarbij we de hopbellen pas later in het 
brouwproces toevoegen, worden deze hoparoma’s extra waarneembaar.

• Deze hogere aromatische intensiteit geeft bovendien een hogere volmondigheid, hetgeen zich vertaalt in een 
finaal alcoholpercentage van 9,5 percent. De smaak is straight forward, hopbitter en fris door het rijke co2-
gehalte. 

• HOP: Saaz, Styrian Golding en HBC 291 in dryhop

• SERVEREN: Ideale temperatuur 6-10°C

• CHOCOLADE:
• Witte praline met vulling van mango en Yuzu (een Aziatische citrusvrucht, in smaak een mildere versie van de 

citroen). Witte chocolade is chocolade die geen cacaopoeder bevat, maar cacaoboter, gecondenseerde melk, 
suiker en vanille. Het heeft doorgaans een lichtgele kleur. Het bevat geen vaste cacaobestanddelen. Tijdens 
het productieproces van witte chocolade worden de donkergekleurde vaste bestanddelen van de cacaoboon 
gescheiden van het vet (cacaoboter), net als bij melk- en pure chocolade, maar die bestanddelen worden later 
niet weer samengevoegd. Hierdoor mist witte chocolade de antioxidanten en andere stoffen die karakteristiek 
zijn voor melk- en pure chocolade.

• COMBINATIE: De bitterheid van het bier wordt afgerond door de zoete, plakkerige 
smaak van de praline en haar vulling. De citrustoetsen van de Yuzu sluiten weer 
aan bij het hoppig karakter van de Duvel Tripel Hop. Het koolzuur en de alcohol 
van de Duvel TH verfrissen het geheel en reinigen de vettige structuur die de 
chocolade achterlaat in de mond





• Het bestuur dankt u voor uw aandacht en uw medewerking bij deze 
proeverij

En heet u welkom op onze volgende activiteit 
“11 juli viering in Park Peters(9-10 juli)” en onze “Fietskroegentocht.(13/8)”


