
Bier & Bokes 2018 bierlijst 
Alle info komt van de website van de brouwerijen 

1 sportzot - De Halve Maan 
33cl - 0,4% - alcoholvrij - 3 bonnen  

Sportzot is het eerste alcoholvrije speciaalbier met smaak in België. Als basis wordt de bekende 

Brugse Zot blond gebruikt, die gebrouwen is met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische 

hopvariëteiten. Wijzelf zijn van mening dat hij, voor een alcoholvrijbier, echt nog lekker vol van 

smaak is. 

2 baptist wit - Van Steenberge  
33cl - 5% - witbier - 2 bonnen 

Baptist Wit is een licht verfrissend bier met een toets van kruiden. Baptist is gebrouwen ter 

gelegenheid van de opening van Bar Baptist in brouwerij Van Steenberge en tevens een eerbetoon 

aan Jan Baptist de Bruyne, stichter van de brouwerij in 1784. 

3 Wild Funky wit brewmaster - De Brabandere  
33cl -  4,6%  - Witbier – 3  bonnen 

Yves Benoit creëerde voor u de Brewmaster’s Selection  Wild Funky Wit. Dit bier is een verfrissend 

witbier waarbij de eerste vergisting gebeurt op basis van onze wilde microflora, geënt uit onze eiken 

foeders. De wispelturigheid van onze flora zorgt ervoor dat de vergisting meer tijd in beslag neemt 

om tot ons eindproduct te bekomen. Het resultaat: een uiterst verfrissend bier met een friszurige 

citrus-smaak en aroma! 

4 De poes Export Brouwerij De Poes  

33cl -  4,8% - export - 3 bonnen 

De Poes Export is een blond bier van lage gisting. Het bier is gebrouwen volgens de regels van de 

kunst – heeft een lichte gerstsmaak en een typisch aroma zoals van een EXPORT verwacht kan 

worden. De Poes Export is een ode aan de vroeger in België immens populaire Export bieren van lage 

gisting – Type Dortmunder Pils. We gebruiken voor de Poes – Export slechts 1 graansoort (gerst) en 

hoogstaande bitter en aromahop, beiden 100 % van Belgische bodem. De Poes – Export is 

gebrouwen met de enige echte SAAZ Aromahop die het zijn kenmerkend zacht aroma geeft. 

Uitzonderlijk in de productie van dit slanke bier is dat het ongefilterd is, waardoor de smaakstoffen 

optimaal behouden blijft. Speciaal aan onze Export is dat we het nog laten nagisten op fles, wat voor 

een Dortmunder Type Pils uitzonderlijk mag genoemd worden.  

5 Grosse Bertha - Brussels Beer project 
33cl - 7% - B hefenweizen - 3 bonnen 

Belgische hefenweizenDe Grosse Bertha won onze co-creatie-wedstrijd in 2014 van zn drie andere 

tegenstanders gebrouwen met tarwe. Deze blonde rechtstreeks van het Oktoberfest naar Brussel, 

waar ze Mr. Tripel heeft verleid met haar natuurlijke rondingen en charmes. 



 

 

6 Hoegaarden Rose - Inbev  
25cl - 3% - fruit - 2 bonnen  

witbier met frambozen 

7 strongbow elderflower- Heineken 
33cl - 4,8% - fruit - 3 bonnen 

Subtiele aromatische combinatie van appel en vlierbloesem met een frisse eindnoot van limoen. 

8 Jungle Joy - Brussels Beer project  
33cl - 6,6% - fruit - 3 bonnen  

De perfect voorstelling van mango en passievrucht in een bier, zonder toegevoegde suiker en 

artificiële aroma's, enkel het goede spul! Dit genereuze bier voor fijnproevers heeft niet enkel fruitige 

frisheid maar ook een mooie zure toets. 

9 chouffe cherry - Achouffe 
33cl - 8% - fruit - 3 bonnen 

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 

10 Cuvée Soeur´Ise - De Leite  
33cl - 8,5% - Fruit – 4 bonnen 

In de eiken wijnvaten creëren de brouwers een kweekbed met lactobacilius.  Door het smalle gaatje 

van de ‘bariques’ rollen ze dan 40 kg krieken in 170l Enfant Terriple. 5 maanden krijgen de gisten de 

tijd om alle suikers nog verder te verteren en de zachte verzuring zijn gang te laten gaan.  De krieken 

geven ondertussen ook langzaam hun bloedrode kleur en hun lekkere smaak af. Het resultaat is een 

tripelkriek ‘pur sang’.  

11 Kriek Hof ten Dormael - Hof ten Dormael 
33cl - 6,5% - fruit – 4 bonnen 

Deze Kriek wordt traditioneel gebrouwen met zure kersen en andere ingrediënten afkomstig uit de 

familie boerderij. Het bier kent een spontane gisting en rijpt vele maanden in eiken vaten. 

12 WK bier - Brussels Beer project  
33cl - 5,4% - fruitblond – 3 bonnen  



Een bier zonder naam ? De schaduw van de rode duivel zou je al genoeg moeten vertellen ... Het is 

een biertje van 5,4%: ideaal dus om te drinken tijdens een stressvolle wedstrijd. De basis  is een 

blond bier, maar het wordt een echte fruitbom dankzij de rode vruchten (zo'n 50gr/L) die in het bier 

aanwezig zijn. Dankzij de vele frambozen, bramen en rode bessen krijgen we fruitige aroma's, maar 

er is ook een zekere zachtheid, een lichte zuurtje en de bekende bitterheid van BBP!  

13 Mareklop Quadtruppel - Mareklop  
33cl – 12% - Quadruppel – 3 bonnen 

Mareklop quadrupel is een uitzonderlijk donker Belgisch artisanaal bier .van hoge gisting en een 

alcoholpercentage van 12%.Het bier Mareklop quadrupel heeft een geur van porto , caramel , 

pruimen …De smaak is vol en rond , gebrande aroma’s en zoete rozijntjes , een mooi samenspel 

tussen bitter en zoet. 

14 rodenbach vintage - Rodenbach  
37,5cl - 7% - vlaams roodbruin - 4 bonnen 

RODENBACH Vintage is het unieke resultaat van selectie, door RODENBACH-brouwmeesters, van de 

foeder die na 2 jaar rijping het beste bier heeft voortgebracht: ‘de beste foeder van het jaar.’ Op het 

etiket wordt altijd het nummer van de foeder vermeld en het jaartal wijst op het begin van de rijping. 

RODENBACH Vintage is 100% oud belegen bier, wat resulteert in een superieure RODENBACH Grand 

Cru. Zijn smaak is complex, rond, intens en verfrissend. Kenmerkend is de appelzurige fruitigheid in 

combinatie met karamel, wilde honing en eik met een toets van vanille, kers en zoethout. Zijn aroma 

bevat een vleugje karamel en eikenhout, alsook toetsen van groene appeltjes vermengd met honing 

en chocolade. De zachtzure, fruitige afdronk is lang en mooi in balans net als bij een grand cru wijn. 

15 zulte bruin - Alfred  
33cl - 5,1% - vlaams roodbruin - 3 bonnen 

Een "craft beer" uit het ALFRED assortiment, is een Vlaams roodbruin bier van gemengde gisting en 

100% gerijpt in eikenhouten foeders. Dit bier heeft een zoet-zure balans met een uitgesproken frisse 

afdronk. 

16 crystalstick airborne 2.0 - Crystalstick 
33cl - 4,8% - Saison – 3 bonnen  

Airborne een speciaal verfrissend bier laag in alcohol, gebrouwen met maar 2 hop soorten maar met 

verschillende kruiden uit grootmoeders kookboek die de hydratatie en verteerbaarheid bevordert. 

Maar voor botteling gaan we over tot een spoeling met Equinox Hop. 

17 Dad’s Tea - Hof ten dormael  
33cl - 6,5% - Saison - 3 Bonnen 

Saison met jasmijn thee, licht biter, citroen 

18 Soleil Levant - Brussels Beer project 
33cl -  5,5% - Saison – 3 bonnen  



Deze Saison met gedroogde bloemen is een ode aan onze vrienden in het Verre Oosten! Dit bier is 

verfrissend en droog, de florale aroma's worden gedragen door de toegevoegde vlierbloesem, 

jasmijn en klaproos - een topper! 

19 Le fort donker - Omer Vander Ghinste  

33cl – 9% - Donker - 3 bonnen 

LeFort is een complex, donker bier van 9° met zoete, fruitige en zachte toetsen. De bleke en 

geroosterde, donkere gerstemouten zorgen voor een perfect evenwicht. Reken daarbij nog het 

aroma van chocolade/karamel en de fruitigheid van de hoge gisting, en je proeft een donker bier met 

een volstrekt unieke smaak. 

20 klok dubbel - Boelens  
33cl - 8,5% - donker – 3 bonnen 

Caramout en hoppen geven dit bier een zachte caramelsmaak en een fruitig aroma. Hergisting op 

fles. 

21 Baskwadder Blond - Leysen  
33cl – 7% - Blond – 3 bonnen 

licht blond bier met een evenwichtige smaak een toets van citrus en een zacht bittere afdronk. 

Baskwadder blond bevat verschillende hopsoorten die zorgen voor een evenwichtige maar zachte 

bitterheid. Een bier bij uitstek om van te genieten op een zomers terras. Baskwadder blond is hergist 

op fles hierdoor evolueert de smaak 

22 viswijf - Vissenberg  
33cl - 7,5% - Blond – 3 bonnen  

Is een koperblond bier, licht gesluierd, met een grote, witte,  rotsachtige schuimkraag die lang op het 

bier blijft staan en achteraf mooi aan het glas kleeft. Het aroma is fris hoppig, fruitig met toetsen van 

citrus  en licht zoet van de mout. 

23 cornet - De hoorn  
33cl - 8,5% - Blond – 3 bonnen  

Een krachtig, blond bier van hoge gisting, met nagisting in de fles. Proef de volmondige warme smaak 

en unieke vanilletoets, resultaat van snippers eikenhout die toegevoegd worden tijdens het 

brouwen. Geniet van de lange afdronk met zachte bitterheid 

24 tummulus aura - Tummulus  
33cl -  5,5% - blond – 3 bonnen  

Zowel in de neus als in de smaak voeren fruitige accenten de boventoon, naast toetsen van 

tarwemout. Verschillende vruchten passeren de revue: mango, banaan, ananas, lychee, citrus, 

kortom voor elk wat wils! In de nadronk komt vooral een zachte, maar manifeste bitterheid naar 

boven van 35 EBU. Tumulus Aura heeft een volle, fijne schuimkraag. 



25 Minnares tripel - De 5 idioten  
33cl - 8,5% - tripel – 3 bonnen 

Minnares Tripel is een blond bier van hoge gisting met nagisting op de fles en met een alcoholgehalte 

van 8,5 volumeprocent. Het wordt gebrouwen met zorgvuldig gekozen hopsoorten en een fruitige 

gist. Het resultaat is een smaakvolle evenwichtige tripel met een aangename bitterheid en een lichte 

kruidigheid 

26 All Good things are 3 - De Feniks  
33cl -  9,3% - Tripel – 3 bonnen 

Natuurlijk ongefilterd Artisanaal bier van hoge gisting, gebrouwen met water, gerste mout (pilsner), 

hop (Challenger, Saaz), kruiden en aromaten (koriander zaden, bittere & zoete sinaasappelzest, 

dayap limoenzest), bleke kandijsuiker en gist. 

27 Tamera Blonde Tripel – Enigma 
33cl -  9% - tripel – 3 bonnen  

Exotisch fruitig aroma 

28 klok tripel -Boelens 
33cl - 8,5% - Tripel – 3 bonnen 

Door gul gebruik van de fijnste hoppen krijgt dit bier een pittig en fruitig aroma. Hergisting op fles.  

29 le fort tripel - Omer Vander Ghinste  
33cl - 8,8% - tripel – 3 bonnen 

Tripel LeFort is een goudblond bier van 8,8% dat zich onderscheidt door zijn frisheid, fruitig aroma en 

een mooie zachte en volle smaak. De hoge gist die voor dit bier gebruikt wordt resulteert in een bier 

met een vanille- kruidnagelaroma en tegelijk een fruitige smaak van bananen en rode 

appels. Aangename toetsen van citrus, limoen en rozen maken het bier evenwichtig en tegelijk 

complex. Verkozen tot beste tripel van de wereld op de World beer cup 

30 Grutte pier Tripel - Grutte Pier  
33cl  - 7,5% - tripel – 3 bonnen  

De moutigheid staat voor de tijd dat Grutte Pier nog een boer uit Kimswerd was. De zoetige 

bitterheid staat voor de wraak op de Hollanders die zijn vrouw vermoordden. 

31 Gouden Carolus Indulgence - Het Anker  

75 cl - 8,5% - speciaal – 5 bonnen 

Botanik is de 3de smaakexpressie uitgegeven onder dit label. Hiervoor werd een blond speciaalbier 

gebrouwen met gerst en tarwe. Tijdens de rijping werd bij dit brouwsel een selectie van 4 natuurlijke 

kruiden toegevoegd: vlierbloesem, engelwortel, kruidnagel en rozemarijn. Een verrassend 

aangenaam boeket! 



32 Duvel - Moortgat  
33cl -  8,5% - speciaal – 3 bonnen 

Duvel is een natuurlijk bier met een subtiele bitterheid, een verfijnd aroma en een uitgesproken 

hopkarakter. Het aparte brouwproces, dat zo’n 90 dagen duurt, garandeert een pure stijl, een 

delicate pareling en een aangename alcoholzoete smaak. 

Een Duvel geldt nog steeds als dé referentie onder de zwaardere, blonde bieren. Het boeket is pittig 

en prikkelend in de neus met wat citrus, die zelfs licht neigt naar pompelmoes door het gebruik van 

enkel de beste nobele hopsoorten. Dit kan ook terug gevonden worden in de smaak, mooi 

gebalanceerd met een vleugje kruidigheid. Dankzij het hoge CO2-gehalte heeft het bier een 

zaligmakende rondheid in de mond. Een Duvel is zowel de volmaakte dorstlesser als de ideale 

aperitief." 

33 Joske - Patrick Volders  
33cl - 8,5% - Speciaal - 3 bonnen 

Het Joske is gebrouwen met Pilsmout, Saazhop (één van de fijnste aromahopsoorten, afkomstig uit 

Tsjechië) en Cascade (een hopsoort die een citrus – pompelmoes aroma geeft). De gist is één van de 

beste soorten die een zachtfruitige en complexe kruidigheid geeft. Aan jullie om die te ontdekken. 

Dit bier wordt hergist in de fles en gebrouwen door Mark Knops in de Varenbroek Brouwerij te Reet 

34 Troubadour Special - The Musketeers  
33cl - 5,7% - speciaal – 3 bonnen 

Troubadour Spéciale is een amberkleurig bier met een licht kruidige, moutige eerste aanzet, een 

lichte body met toetsen karamel, dat doet denken aan een ‘Engelse Ale’ of Spéciale Belge, gevolgd 

door een droge, bittere afdronk 

35 witkap stimulo – Slaghmuylder 
33cl – 6% - speciaal – 3 bonnen  

Een verfrissend goudkleurig bier van hoge gisting, met hergisting op fles of op vat - een levend bier 

met smaakevolutie. Uitgeschonken volgens de regels van de kunst verkrijgt men een rijkelijk, witte 

en stabiele schuimkraag met een zeer romig van structuur en wandklevend. In de neus krijgt men het 

florale, bloemige van de hop van Erembodegem bij Aalst, en intense fruitige gistaroma’s specifiek 

voor de Witkap·Pater. Er worden geen andere kruiden gebruikt. Bij het degusteren krijgt men we een 

smaaksensatie gaande van fluweelzacht mondgevoel via verfrissend en uiteindelijk een lekkere 

hopbitters afdronk. Dit bier is zeer digestief en uniek in het Belgisch bierlandschap. 

36 Summer Haze - Brussels Beer project 
33cl -  3,8% - IPA – 3 bonnen 

Een klein wonder dat je zal verfrissen in deze hete temperaturen: In de maand juli brengen we de 

SUMMER HAZE 🌴 uit, onze eigenste interpretatie van een NE Session IPA. Licht in alcohol maar 

helemaal niet in smaak dankzij een explosie van Colombus, Simcoe, Citra en Mosaic hoppen.  



37 If Only hof had a Beard - Hof ten Dormael 
33cl - 3% - IPA – 4 bonnen  

Licht troebel lichtgeel boer met weinig schuim. Smaak is zuur met iets van citroen en zure appel 

38 Anders! Tropical milkshake IPA 2018  - Anders  
33cl -  6 % - IPA – 3 bonnen 

New England Style IPA, gebrouwen met maar liefst 6 verschillende soorten hop. De hop aroma's 

stuiven het glas uit, vooral de fruitige aroma's vallen op, denk aan citrus en tropisch fruit. De smaak is 

redelijk zoet, mede door de toevoeging van melksuiker (lactose). Dit draagt bij aan een romig 

mondgevoel en geeft balans aan de vrij droge en bittere afdronk. Een fruitig hopbommetje! Dit bier 

is éénmalig gebrouwen voor Zythos Bier festival Leuven 2018. 

  

39 Goose IPA - Goose Island Beer Company  
35,5cl -  5,9% - IPA - 3 bonnen 

Een bier met een hoppig karakter dankzij het gebruik van de Amerikaanse, geurige hopsoorten 

Cascade en Centennial Dit bier met een hoppig karakter en een oranje koperkleur in het glas is licht 

troebel met een romige, beige, blijvende schuimkraag. Het aroma beantwoordt aan de 

karakteristieken van de Amerikaanse India Pale Ale, een hopbittere bierstijl met fruitige tonen van 

pompelmoes en perzik. In de mond herkennen we hopbloemen met tonen van fruit en 

dennennaalden gevolgd door karamel. De afdronk is aangenaam bitter, karakteristiek voor deze 

bierstijl. 

40 troubadour magma - The musketeers  
33cl – 9% -  IPA – 3 bonnen 

Het amberkleurige speciaalbier Troubadour Magma heeft het kruidige en hop-bittere karakter van 

een Amerikaanse India Pale Ale, maar wordt verzacht met de fruitigheid van een Belgische Tripel. 

Liefhebbers appreciëren de explosie van fruitige geuren afkomstig van de dry hopping. Ideaal om van 

te genieten tijdens een avondje uit op een zonnige herfst- of lentedag. 

41 triporteur Basta - Bom Brewery  
33cl - 4,5% - IPA – 3 bonnen  

Bert klasseert die als IPA of Italian Pasta Ale, een parodie op de gekende Indian Pale Ale bierstijl. “De 

Basta is ons tiende bier in de Triporteurreeks en een mooi voorbeeld van hoe we graag trendsetter 

willen zijn in de biermarkt”, vertelt Bert. “Een paar jaar geleden was ik de eerste in Europa die bier 

maakte op basis van brood. Nu gebruik ik pasta als basis van een nieuwe bierstijl.” Het idee voor de 

Basta ontstond aan tafel tijdens een diner met een Italiaanse importeur in Sicilië. “Het bier is erg 

hoppig, maar past toch niet volledig in het hokje van de IPA-stijl omwille van de onorthodoxe 

ingrediënten: pasta uit Italië en Roeselare, smaakvolle Torpedino-tomaten en Cuzziol Olio Extra 

Vergine Di Olivia. De pasta is samen met de mout verwerkt, terwijl de tomatensaus en de olijfolie de 

kweekbasis vormen voor de gisten. Toch smaakt de Triporteur Basta niet sterk naar tomaten. Het is 



een zacht bitter, maar sterk aromatisch hoppig blond bier met een vrij laag alcoholpercentage 

(4,5%).” 

42 Dead mans hand - Het Nest  
33cl – 10% - stout – 3 bonnen 

Geïnspireerd op de Russian Imperial Stout. Dit gitzwart bier met gebrande mout en een hoog 

alcoholpercentage (10% vol.alc.) is als het ware een verder gedreven versie van de 

Kleveretien…alleen is alles nog wat extremer: de gebrande smaken, koffie en mokka zijn nog intenser 

aanwezig. 

43 Start to stout Olympic milk stout - Crystalstick  
33cl – 7% - stout – 3 bonnen 

Olympic Milk Stout is een zachte Stout met infusie van lactose (melksuiker) en zachte kruiden. 

Zonder de geroosterde smaak van een echte Stout te verliezen. Dit alles in samenwerking met het 

zuivelbedrijf van Herne, Olympia, vandaar ook de verwijzing in de naam en label. Deze zachte Stout is 

voor een breed publiek toegangkelijk en we noemen het dan ook START TO STOUT..... 

44 vandervelden oud beersel - Oud Beersel  
37,5cl - 6,5% - oude geuze – 6 bonnen  

Oude Geuze, artisanaal Belgisch blond bier op basis van lambiek, van spontane gisting, gerijpt op 

eikenhouten vaten, met hergisting in de fles, ongefilterd 

45 Oude kriek Cantillon - Cantillon  
37,5cl -  5,5% - oude kriek – 6 bonnen  

Bier met de zurige smaak van rood fruit en subtiele amandeltoetsen. Het fruitige karakter van de 

Kriek komt het best tot zijn recht wanneer u hem jong drinkt. Met de jaren zal de Lambik de 

bovenhand krijgen, ten koste van het fruit. 

     


