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Anglium Bieren
www.anglium.com

Stand

3

Anglium Copper hop donker 6,6%

Is een moutig speciaalbier met een fris karakter, en een aromatische en voor velen een aangename 
bittersmaak.

EBC 60 EBU 30

Anglium extra hop blond 6,5%

100% natuurlijke ingredienten : water, gerstemout, hoppen gist. Het is een Extra hoppig bier met 
een volmouterige smaak en een fruitig aroma, een fris hopkarakter, een aangename hopafdronk en 
een perfecte doordrinker.

EBC 29 EBU 28

Anglium Parfait amber 6,6%

Een speciaalbier met een licht bloemig aroma, met een verzachtende smaakevolutie en een fris en 
verassend kruidig karakter.

EBC 26 EBU 20

Brouwerij ‘t 
Paenhuys

www.tpaenhuys.be

Stand

5

Schapenkop blond 8,%

De Schapenkop is een tripel van 8 %. Een blond bier met een fijne koriander toets en                 neigt 
naar een citrussmaak.

EBC 11 EBU 29

http://www.anglium.com
http://www.tpaenhuys.be


Witte Mie blond 4,3%

Witte Mie is een volmout bier van 4,3% Een bier dat laag is in alcohol maar toch een volle en 
levendige smaak geeft.

EBC 6 EBU 22

Zwarte Zjef zwart 9,%

De Zwarte Zjef is een Stout van 9 %. Donkerbordeau van kleur, licht gebrande koffiesmaak en 
zoetig. Maakt de stout terug toegankelijker voor het grote publiek.

EBC 64 EBU 40

Brunn
www.brouwerijbrunn.be

Stand

6

Kaffee Stout 8,5%

Neus: donker malts, karamel, mokka 
Smaak: mout met wat lichte zoete karamel, lichte koffie, mooie mokka en melkchocolade
De naam is niet gestolen. Mensen die graag een alcoholische koffie drinken moeten dit zeker eens 
proeven.

EBC EBU

Tripel Eveline Amber 8,5%

Neus: suikerhoudend en aantekeningen van exotische vruchten en karamel.
Smaak: goed uitgebalanceerde zoetheid, suiker, honing, malts en een romig gevoel.
De afdronk heeft een hoppige en scherpe bitterheid.

EBC EBU

Valland Brunn Bruin 9,2%

Neus: Fruitig  /  Smaak: Stevige bitterheid gemaskeerd door een zoete toets. Caramelachtige 
afdronk met een vleugje honing en banaan.
Bevat Vikingkruiden

EBC EBU

Valland Finn Blond 6,5%

Neus: honingzoet  /  Smaak: florale en moutige noten
De afdronk heeft toetsen van honing en malt en is een beetje droog met een florale scherpte.
Bevat Vikingkruiden

EBC EBU

http://www.brouwerijbrunn.be


Daan’s 
Moonshine

https://www.facebook.com/Daans

Stand

12

Allemansvrind blond 5,5%

Floris de teckel leek iedereen z’n beste vriend. Maar wel een met een nogal eigewijs karakter en de 
nodige streken, waarbij hij het de brouwer niet altijd makkelijk heeft gemaakt. Zoals je bij 
aanwezigheid van een teckel mag verwachten, ontstond een eigenwijs moutige pils met een 
aangenaam bittertje en een fruitige afdronk. Een biertje gebrouwen naar de ware aard van het 
beestje.

EBC 7 EBU 30

De verdachte stilte blond 9,7%

Deze tripel is de eerste uit de serie streken van Floris. Wanneer je Floris niet hoort, weet je dat hij 
iets heeft gedaan wat niet mag, of er gaat iets gebeuren. Deze volmondige moutige tripel met 
toevoeging van koriander zorgt voor een moment van stilte. Fijne balans tussen bitter en zoet maar 
hoog in alcohol. Ga er maar even voor zitten, en laat je overkomen wat er gaat gebeuren.

EBC 11 EBU 26

Drie keer nee is ja blond 9,%

tripel volmout en fruitig , een goede balans tussen bitter en zoet. Ga  er maar even voor zitten 
,geniert ervan

EBC EBU

De Laatste 
Drinker

www.delaatstedrinker.be

Stand

14

Dukus Bear bruin 9,5%

Imperial porter gebrouwen met cacaobonen, cold-brew espresso, kardemom en vanillebonen. 
Dukus Bear is een ware ‘melting pot’ van exotische smaken. Voor de echte waaghalzen!

EBC 88 EBU 39

https://www.facebook.com/Daansmoonshine
http://www.delaatstedrinker.be


Ne Veurvechter donkerblond 8,5%

Een zwaar blond bier gebrouwen met karamelmout voor een vol en stevig karakter. De vijf hopen 
voegen de fruitige aroma’s toe en brengen met hun aangename bitterheid het bier perfect in balans.

EBC 15 EBU 35

Den Houten 
Molen

www.denhoutenmolen.be

Stand

8

Johnny Bee Good blond 7,5%

Blond honing bier, vrij droog gebrouwen met een volle romige smaak en een frisse honinggeur

EBC 10 EBU 25

Rangsken Blond 7,5%

Rangsken is een Tarwetripel van 7,5 %. Vrij gemout van geur, met een fijne koriandertoets en een 
zacht ‘groene’ hopgeur. Gemout en floraal gehopt van smaak, met een accent van koriander, een 
zachte bitterheid en een zeer subtiele zoetige toets die voor een zekere volmondigheid zorgt. Zacht 
van smaak, met een vrij droog einde en nasmaak.

EBC 10 EBU 28

Egidius Bieren
www.egidiusbieren.be

Stand

7

Egidius donker 9,%

Donker bruin/zwart bier met een stevige schuimkraag van 9% , een stevige jongen die wel vlot naar 
binnen loopt, de bitterheid is stevig en heeft een lange bittere afdronk. Intense smaken van rijp 
rood en donker fruit, zachte toetsen van roasted gerst. Ook aanwezige toetsen van koffie en 
chocolade, maar zeker niet dominant. Egidius donker is een bier dat in de groep van imperial stout 
bieren niet zal misstaan.

EBC EBU

http://www.denhoutenmolen.be
http://www.egidiusbieren.be


Egidius Tripel 8,5%

is een goudgele tripel van 8.5%,zacht, lekker & warm, met een goed mondgevoel, en een pittige 
afdronk. Met deze tripel hebben we deelgenomen aan wedstrijden en behaalde de eerste prijs van 
oost vlaanderen , op een totaal van 278 verschillende bieren.

EBC EBU

Huisbrouwerij 
Fientje

www.facebook.com/Fientje-845580

Stand

4

Fientje blond 6,5%

Wazig licht amber kleurig met romige witte schuimkraag en juist voldoende carbonatatie. Fruitig 
(banaan) moutaroma waarin een tikkeltje kruidigheid doorheen walst. In de iets fruitige pilssmaak 
een lichte moutbitterheid met een toetsje citroenzeste en naar het einde toe wat kruidige 
hopbitterheid die zich vooral nesteld in de afdronk. Zeer goede vervanging voor de commerciële 
pils. Een biertje voor het grote publiek.

EBC 6 EBU 31

Kristorian
www.facebook/kristoriangroup

Stand

2

Kristorian secret batch blond

De nieuwe eenmalige batch: Een Dry-hopped Saison....  op een geheime locatie gebrouwen met 
hulp van een van de beste brouwers ter wereld.... slechts een eenmalige kleine oplage.

EBC EBU

Passie voor puur amber 5,5%

Onze Pale Ale is heerlijk zacht, makkelijk doordrinkbaar volgens het reinheitsgebot gebrouwen. Hij 
staat voor een stabiele basis vooraan in ons assortiment. Een eerlijk bier van 5,5% en is ongefilterd.

EBC 25 EBU 20

http://www.facebook.com/Fientje-845580552189530
http://www.facebook/kristoriangroup


Lux Brewery
https://www.facebook.com/luxbre

Stand

10

Eye of the storm bruin 10,%

Deze barleywine is een collab met PAPA Brews en is gebrouwen met rogge en 20% honing. De 
honing is afkomstig van Imkerij de Walhut uit Eindhoven. De rogge en de Europese hoppen geven 
het bier een licht kruidige smaak en de honing zorgt voor een zachte, zoete smaak welke in de 
afdronk duidelijk aanwezig is.

EBC 70 EBU 18

Luxe Barrel Aged Barley bruin 9,5%

In deze full grain gerstewijn zijn acht soorten mout en drie soorten hop verwerkt, wat zorgt voor 
een volmondig bier met een lichte rooktoets en fijn hoparoma. Na de vergisting is het bier gelagerd 
met houten whiskyvaten en geïnfuseerd met whisky, waardoor whisky en een lichte vanillesmaak 
zijn terug te proeven. Een stevig bier met een lange afdronk.

EBC 70 EBU 55

Luxe Frambozen Stout zwart 7,5%

Deze speciale stout is gebrouwen met diverse caramelmouten en een groot aandeel roostmouten. 
Hieraan hebben we een ruime hoeveelheid frambozen toegevoegd. Dit resulteerde in een moutig, 
donker bier met fruitige afdronk.

EBC 260 EBU 29

Luxe Quadrupel bruin 10,%

Een zwaar, moutig bier met een rijke, volle smaak. De moutsmaak wordt gecompenseerd door de 
zoetheid van de kandijsuiker en eindigt in een lichtbittere afdronk.

EBC 80 EBU 32

Luxe Weisse blond 6,%

Dit bier is gebrouwen met 50% tarwe waarvan een deel gerookt is. Deze mout krijgt door de rook 
van eikenhout een mooie, ronde, rokerige smaak die subtiel terugkomt in de afdronk. Daarnaast is 
er een kruidige hopsoort gebruikt als bitter- en aromahop en zorgt de typische weizengist voor een 
licht fruitige smaak.

EBC 18 EBU 17

../Desktop/1lux.docx#	1,126,162,4094,Standaard1,https://www.facebook.com/luxbrew


Paradise Weisse wit 4,5%

Een Weisse met een licht zuurtje en veel fruitigheid van grapefruit en citroengras. Dit bier is een 
collab met Brouwerij de Mouterij. Een verfrissende dorstlesser!

EBC 6 EBU 9

Quinoa Pale Ale blond 6,%

Dit bier is gebrouwen met Nederlandse volkoren quinoa van Lola Quinoa. De zaden voorzien het 
bier van aardse tonen en een licht nootachtig accent. 25% van de moutstorting is vervangen door 
quinoa van o.a. Eindhovense bodem. Gehopt met Duitse Mandarina Bavaria hop voor een frisse, 
fruitige afdronk.

EBC 20 EBU 35

Vraag naar onze specials!!!

We nemen ook enkele andere bieren mee. Kom even naar de stand en laat je verrassen!

EBC EBU

Mareklop
www.mareklop.be

Stand

1

Dilirium Red (van Brouwerij rood 8,5%

Een fruit bier van hoge gisting 8,5%. Helder  diep rood met een licht roze schuimkraag. 
Heel fruitig aroma van rode vruchten met een toets van amandel.

EBC EBU

Mareklop Ipa amber 7,5%

 Mareklop Ipa is een India Pale Ale. Een volmout bier met een hoppig karakter, dankzij het gebruik 
van 4 Amerikaanse hoppen..(Citra,Cascade,Amarillo,Willamette)Een koperkleurig bier met tonen 
van karamel die zich laten verdringen door smaken van pompelmoes en citrus vruchten. De afdronk 
is overigs middel tot lang. Hergist op de fles. Naar het recept van Django Marécaux

EBC EBU

Mareklop Oak bruin 12,%

Mareklop oak is een uitzonderlijk donker Belgisch artisanaal bier van hoge gistingen een 
alcolpercentage van 12%. Mareklop Oak heeft 5 weken gelagerd met whisky eiken snippers.  Naar 
het recept van Django Marécaux

EBC EBU

http://www.mareklop.be


Mareklop Oak Barrel Aged bruin 12,%

Is een gelimiteerde versie ,  vertrokken van ons begin recept van de Quadrupel. Deze is 12 maand 
verder gerijpt op jenever vat.Hij heeft een droge afdronk, in de nasmaak is een toets van jenever en 
vanille waar te nemen. Ook dit is ons eigen recept….natuurlijk met veel liefde van ons allebei..

EBC EBU

Mareklop Quadrupel bruin 12,%

Mareklop Quadruppel is een uitzonderlijk donker Belgisch artisanaal bier van hoge gisting(12%) Met 
een geur van porto,caramel,pruimen.. De smaak is rond, gebrande aroma’s en zoete rozijntjes.Een 
mooi samenspel tussen zoet en bitter.

EBC EBU

Mareklop Tripel blond 8,5%

Mareklop Tripel is een 3granen bier met een goudgele kleur.Een lichtzoete basis met een bittere 
nasmaak.Fruitig maar ook kruidig.De hergisting in de fles zorgt voor smaakevolutie. Naar het recept 
van Django Marécaux

EBC EBU

Opener
www.opener.nl

Stand

12

Hopsession Blond 5,5%

Hopsession is een bier dat bedoeld is om doordrinkbaar te blijven, maar wel extra smaak en aroma 
van hop mee te geven. Het is dus een Indan Pale Ale, maar dan minder heftig qua smaak en alcohol, 
vandaar dat het ook wel een session IPA wordt genoemd. Met net zoveel alcohol als een doorsnee 
pils bereik je toch de smaaksensatie van sterkere speciaalbieren, zonder de nadelen van de zware 
alcoholische varianten.

EBC 16 EBU 45

Simply Blonde Blond 7,%

Natuurlijk heeft iedere brouwerij een bier nodig dat een breed publiek kan bekoren. In de zoektocht 
van vele brouwerijen naar steeds extremere of bijzondere smaken, leek het ons goed om een zeer 
toegankelijk en afgemeten bier te creëren dat geen toeters of bellen heeft. Het is daarbij gelukt om 
een bier te creëren dat een mooie smaak en bittertje genereert, met een hop en gist die elkaar in 
balans brengen.

EBC 12 EBU 26

http://www.opener.nl


White Now Blond 5,3%

Een zomers bier mag niet ontbreken in ons scala. We wilden daarbij een traditioneel weizenbier 
brouwen. Dat betekent dat er minimaal 50% tarwemout wordt gebruikt. In ons geval vindt er 
hergisting op de fles plaats, en daarom is ook bij ons het bier troebelig. Schenk de gist mee in je glas 
en ervaar de kruidige smaak en geur, met een herkenning van banaan. Het is dus geen witbier; er 
worden bijvoorbeeld geen kruiden zoals koriander of iets dergelijks toegevoegd.

EBC 8 EBU 13

Ostdonk bieren
www.ostonkbieren.be

Stand

11

Ostdonk Trip amber 8,1%

een ambachtelijk speciaalbier van hoge gisting. Gekenmerkt door zijn verfijnde bitterheid, kruidige 
nasmaak en citus toets.

EBC EBU

Semini’s 
Aksiedent

www.seminisaksiedent.com

Stand

13

Semini’s Askiedent Goudblond 8,5%

Pittige en kruidige smaak, afkomstig van de verschillende hoppen. Het bier vloeit mooi moutzoet uit 
in de mond een geeft een aangenaam zacht-bittere en ietwat droge afdronk. Wat nasmaak betreft, 
blijft die wat hangen.

EBC 15 EBU 35

Stanneman

Stand

9

http://www.ostonkbieren.be
http://www.seminisaksiedent.com


Stanneman blond blond 6,%

Stanneman blond is een bier met een vrij laag alcoholgehalte op smaak gebracht met interessante 
hopsoorten.  Het aroma van citrus, perzik en papaya komt vooral door de gebruikte hop Mosaic. De 
Japanse hopsoort Sorachi ace zorgt dan weer voor een harsachtige bitterheid die zeer aanwezig 
blijft.

EBC 7 EBU 38

Stanneman extra dubbel donker 9,%

Stanneman extra dubbel is een zeer donker bier met een mooie stevige schuimkraag, romig van 
structuur.  Een neus van koffie en chocolade is dominant aanwezig met op de achtergrond een licht 
rozijnachtig zoetje. De aanzet is zoet met een romig mondgevoel. Chocolade en drop komen terug 
maar vooral de stevige koffie bitter blijft hangen.

EBC 165 EBU 50


