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Workshops 
Zaterdag en zondag 

 

14.00 uur 10 explosies, duur ongeveer 45 minuten 

 Verkorte biercursus, inclusief vier soorten bier (10 cl). Hierin leert u bier degusteren, meerdere 
begrippen kennen en basiszaken die u altijd al heeft willen weten. Vragen na afloop van de 
cursus staat vrij!  

16.00 uur 10 explosies, duur ongeveer 45 minuten 
 Workshop bier met spijs combineren, waarbij er vier verschillende soorten bier (10 cl) met vier 

verschillende spijzen geproefd worden. Hierin leert u proeven hoe u smaken kunt combineren, 
hoe bier en spijs elkaar kunnen aanvullen en zelfs versterken. 

 

Als u meerdere bieren wilt proeven, en 15 cl per bier teveel vindt, kunt u een miniproeverijtje samen laten stellen in 
kleinere hoeveelheden. Bespreek uw wensen, waardoor een op maat gesneden bieraanbod gedaan kan worden.  

 

Snacks 

Schaaltje barmixnoten 1 explosie 

Schaaltje knoflookolijven 1 explosie 

Crackers voor smaakneutralisatie. Onschadelijk dus geen explosies. 

 

Statiegeld / leeftijdscontrole 

Om onze glazen niet te laten zwerven op het festival terrein, vragen wij drie explosies statiegeld per glas. Zodra u uw 
glas weer inlevert, ontvangt u deze terug. Wij vragen uw begrip hiervoor. 

Indien je het geluk hebt jonger te zijn dan 18 jaar, mag je door middel van je legitimatie je blijdschap tonen bier te 
mogen drinken omdat je 16 jaar of ouder bent. 



  

 
Brouwerij 

 

Bier Jopen 4 granen bok    2 explosies, 15 cl 

Biertype Bokbier Alcoholpercentage: 6,5% 

Smaak- 
Explosie 

Naast gerst en tarwe bevat dit bokbier ook haver en rogge. De geur is gebrand, karamel, en ook ruiken we hop. 
De smaak is heeft tonen van karamel en aangenaam hopbitter, tevens een licht gebrande moutsmaak. Licht 
prikkelend op de tong. Bij het doorslikken een mooi evenwicht van zoetheid van de karamel en droog door de hop. 
Het bier heeft een ietwat stoutachtig karakter. 

Brouwerij 

 
Bier Brutus    2 explosies, 15 cl 

Biertype Bitter Alcoholpercentage: 6,0% 
Smaak- 
Explosie 

De brouwerij noemt dit bier een American Amber Lager. Een krachtig bier met in de geur citrus en hop. In de 
hoofdsmaak is de hopbitterheid duidelijk te proeven. Deze smaak blijft na doorslikken lang in de mond aanwezig. 

Brouwerij 

 
Bier Mongozo   2 explosies, 15 cl 

Biertype Pils  Alcoholpercentage: 5,0% 

Smaak- 
Explosie 

Tot nu toe is Mongozo pilsener het enige pilsener dat glutenvrij is, biologisch en bovendien het Max Havelaar 
fairtrade keurmerk draagt. Een fris bier, licht bitter met tonen van mout. Vooral in de nasmaak moutig. 

Brouwerij 

 
Bier Francesconer 2 explosies, 15 cl 

Biertype Weizen Alcoholpercentage: 5,2% 

Smaak- 
Explosie 

Ons eigen bier. Een bier van het type Amberweizen, dus met meer dan 50% tarwemout. Gebrouwen met drie 
verschillende granen, naast gerst en tarwe is haver gebruikt. 
In de geur ruik je de tarwemout, maar ook iets zoetigs van de Lindebloesem. De smaak is fris met een klein zoetje. 
In de nasmaak licht bitter, hier wordt van de drie gebruikte hopsoorten de Nelson Sauvin hop merkbaar. 

Brouwerij 

 
Bier Zomer Skarrel 2 explosies, 15 cl 

Biertype Tarwebier met mango Alcoholpercentage: 5,2% 
Smaak- 
Explosie 

Een tarwebier waaraan mangoextract is toegevoegd. De geur is fruitig en fris. Naast mango ruik je ook kiwi en 
hop. De smaak is fris en doordrinkbaar. In de nasmaak een klein bittertje. Een echte zomerse dorstlesser! 

Brouwerij 

 

Bier De Smaak van Echt 2 explosies, 15 cl 

Biertype Amber Alcoholpercentage: 6,5% 

Smaak- 
Explosie 

Dit bier wordt eenmaal per jaar gebrouwen en verschilt van jaar tot jaar. Dit jaar een amberkleurig bier met water 
van de bron van Alfa, gist van Budels, gerst en hop van Gulpener en de brouwketel van Lindeboom. De geur is 
van mout (gerst). De hoofdsmaak is zoet maar vooral bitter en duidelijk kruidig. De nasmaak is pittig en bitter.  

Brouwerij 

 

Bier Beemster blond 2 explosies, 15 cl 

Biertype Blond Alcoholpercentage: 6,0% 

Smaak- 
Explosie 

Deze blond is complex met een mooie balans in geur en smaak. De geur is zoetig; geel fruit en hopbitter. Zoet en 
bitter komen afwisselend in de smaak naar voren. Het bier heeft een mooi zacht mondgevoel. Na het doorslikken 
is er in de nasmaak een hopkarakter te herkennen. 

Van tap! 

Van tap! 



  

 

Brouwerij 

 

Bier Cromhout Dubbel 2 explosies, 15 cl 

Biertype Dubbel Alcoholpercentage: 6,5% 

Smaak- 
Explosie 

Donker roodbruin bier met een frisse geur, daarnaast ook roostertonen. Een kruidige geur (kardemom), in ieder 
geval spicy. Lobbig en romig met een duidelijke karamelsmaak. Dit bier neigt naar een winterbier. In de afdronk 
licht getoast, hout met wat hopnuances. 

Brouwerij 

 

Bier Isid’or 2 explosies, 15 cl 
Biertype Trappist Alcoholpercentage: 7,5% 

Smaak- 
Explosie 

La Trappe is het enige Nederlandse Trappistenbier. Isid’or is een vrij nieuw bier, niet in de klassieke 
Trappistenstijl. In de geur gedroogde sinaasappelschil, fruitig en licht zoet. De smaak is iets zoet door 
gebruik van caramelmout en zacht bitter. Bij het doorslikken fruitig en in de nasmaak een bittertje. 

Brouwerij 

 

Bier Modderwater 2 explosies, 15 cl 
Biertype Tripel Alcoholpercentage: 8,0% 

Smaak- 
Explosie 

Een Tripel, vrij licht van kleur. In de geur nemen we duidelijk hop waar, in de achtergrond ook een zoetje. De 
smaak van dit bier is duidelijk bitter met een klein zoetje. Volmondig maar toch doordrinkbaar. Na het doorslikken 
blijft de bitterheid duidelijk in de mond aanwezig.. 

Brouwerij 

 
Bier Hooglander 2 explosies, 15 cl 

Biertype Zwaar blond Alcoholpercentage: 8,5% 

Smaak- 
Explosie 

Dit bier heeft een mooie, volle smaak. Door het gebruik van Kennemer honing krijgt dit bier een zoetig aroma en 
een bloemige afdronk. De smaak is zoet en slechts iets bitter. Een zacht bier, mooi in balans. Het is een 
toegankelijk bier voor niet-bitter liefhebbers. 

Brouwerij 

 

Bier Jopen Extra Stout 2 explosies, 15 cl 

Biertype Stout Alcoholpercentage: 5,5% 

Smaak- 
Explosie 

Stout is een bierstijl met een donkere, haast zwarte kleur.. In de geur gebrande mout met tonen van koffie en pure 

chocolade. De smaak is duidelijk bitter maar mooi in evenwicht met een klein zoetje. In de nasmaak bitter.  Jopen 

Extra Stout combineert erg goed met oesters. 

Brouwerij 

 
Bier Stout+Moedig 2 explosies, 15 cl 

Biertype Stout Alcoholpercentage: 7,5% 

Smaak- 
Explosie 

Een diepzwart, droog en hoppig bier. De geur is overduidelijk gebrande mout. Dit is ook goed te zien, het bier 
heeft een echt zwarte kleur. In de smaak vechten zachte zoetheid en gebrande bitterheid om de overwinning. In 
de nasmaak proef je uiteindelijk toch gebrand bitter. Dit bier kun je combineren met chocola of andere zoetigheid. 

Brouwerij 

 
Bier Morsporter 2 explosies, 15 cl 

Biertype Porter Alcoholpercentage: 6,1% 
Smaak- 
Explosie 

Een oude Engelse bierstijl is door deze brouwerij weer nieuw leven ingeblazen. Uit de bierstijl Porter is later de 

stout voortgekomen. In de geur duidelijk gebrand maar ook een klein zoetje. In de smaak gebrand, maar toch ook 

weer licht zoet. De nasmaak is bitter. Een heel mooi bier voor de liefhebber! 



  

 

Brouwerij 

 
Bier Hillegomse Hangkous 2 explosies, 15 cl 

Biertype Scotch Ale Alcoholpercentage: 8,5% 
Smaak- 
Explosie 

Dit heldere robijnrode bier krijgt door gebruik van de combinatie zoethout, curaçaoschil en kruidnagel zijn fris en 
fruitige aroma en volle robuuste smaak van zoet gedroogd fruit. In de nasmaak laat de bitterheid zich proeven.  

Brouwerij 

 

Bier Tasty Lady  2 explosies, 15 cl 
Biertype Bitter blond Alcoholpercentage: 6,2% 

Smaak- 
Explosie 

Dit bier is onder leiding van de brouwer van de Eem gebrouwen door vijf vrouwen, waarvan drie uit Krommenie.  
In de geur ruiken we grapefruit, afkomstig van de Amerikaanse hopsoort Citra. Ook is de hop Nelson Sauvin uit 
Nieuw Zeeland en Hallertau Perle gebruikt. In de smaak eerst iets zoet maar daarna duidelijk bitter, ook grapefruit 
komt weer naar boven. Een zeer complex bier met veel verschillende smaakcomponenten. 

Brouwerij 

 
Bier Zware hufter 2 explosies, 15 cl 

Biertype Gerstewijn/Winterbier Alcoholpercentage: 10,0% 
Smaak- 
Explosie 

Een echte gerstewijn. Het aroma is kruidig met name kruidnagel en zoet (alcoholisch). In de smaak licht zoet en 
zacht, de kruidnagel komt vanzelf weer bovendrijven. In de nasmaak rond en verwarmend.  

Brouwerij 

 

Bier Espresso stout 2 explosies, 15 cl 
Biertype Stout Alcoholpercentage: 9,5% 

Smaak- 
Explosie 

Deze zware stout heeft een geur van koffie met melk en melkchocolade, ook een hint van kaneel. Als het bier 
opwarmt wordt de geur intenser en neigt meer naar pure chocolade. In de smaak met name chocolade en in de 
nasmaak een hardere bitterheid van pure chocolade. 

Bier Imperial Russian Stout 2 explosies, 15 cl 

Biertype Imperial Russian Stout Alcoholpercentage: 10,0% 

Smaak- 
Explosie 

Deze zware stout van 10% alcohol heeft een intense smaak van gebrande mout. Tonen van chocola in de geur. 
De smaak is sterk gebrand, zoet en bitter vechten De gebrande bitterheid blijft bij het doorslikken lang aanwezig. 

Bier I.R.S. Laphroaig Barrel 2 explosies, 10 cl 
Biertype Imperial Russian Stout Alcoholpercentage: 11,0% 

Smaak- 
Explosie 

Deze Imperial Russian Stout heeft een intense smaak van hout en Laphroaig whisky. De jodiumlucht van de Islay 
vaten is goed te ruiken. De smaak is sterk gebrand, zoet en bitter maar ook weer Islay whisky. De gebrande 
bitterheid blijft bij het doorslikken lang aanwezig. Een echte SmaakExplosie om rustig van te genieten! 

Brouwerij 

 
Bier Bommen & Granaten 2 explosies, 10 cl 

Biertype Dessertbier Alcoholpercentage: 15,2% 
Smaak- 
Explosie 

Aan het einde van de “reguliere” kaart een SmaakExplosie die niet mag ontbreken. Het gebruik van champagne-
gist heeft groot effect gehad op zowel de smaak als het mondgevoel. U zult veel fruit aantreffen in dit bier, zoals 
sinaasappel, mandarijn en zoete appels. Het is een zeer krachtig en vol bier, maar ondanks dat toch zeer 
gemakkelijk te drinken. Alhoewel de naam waarschijnlijk anders suggereert is het de favoriet van veel vrouwen! 

Brouwerij 

 
Vergelijk Twee maal hetzelfde bier maar wat een verschil. Vergelijk jong (2011) en oud (1987) met elkaar! 

Bier Kapittel Pater  3 explosies, 2 x 10 cl 

Biertype Abdijbier dubbel Alcoholpercentage: 6,0% 

Smaak- 
Explosie 

2011: De jonge variant van dit bier heeft een zoetig aroma, ook iets fris/zurig. In de smaak fris, zoet maar toch ook 
fruitig. Bij het doorslikken iets bitter en zoet. 

Smaak- 
Explosie 

1987: Dit complexe bier van 24 jaar oud brengt de geur van zoetig fruit (kersen) met zich mee. Bij de hoofdsmaak 

denk je eerder aan zoete sherry dan aan bier, waarbij er tijdens het doorslikken ook zwarte bessen waargenomen 

worden. De nasmaak is zoet en verwarmend, als zijnde een zwaarder alcoholisch winterbier. 
 

Smaakvergelijking! 


