
Beers
Nadat we alle brouwers persoonlijk hebben bezocht en er verschillende 
bieren zijn geproefd en besproken is er een prettige band ontstaan met 
onze passievolle bierleveranciers. Bekijk en proef de bieren in deze map en 
vraag gerust om hulp in je zoektocht naar een lekker bier! 

&

Flammkuchen
Flammkuchen komt oorspronkelijk uit de Elzas. De Elzas ligt in Noord-
Oost Frankrijk en daar noemen ze het ‘tarte flambée’. In Duitsland heet het 
‘Flammkuchen’ en zo zie je dat er verschillende benamingen zijn. 
Wij hebben gekozen voor de Duitse benaming, Flammkuchen.
Een flammkuchen heeft een hele dunne bodem van uitsluitend meel water 
en een beetje zout welke ingesmeerd wordt met een gezonde crème fraîche 
variant (bibbelliskäse) en vervolgens belegd wordt met een topping van 
vlees, vis, vegetarisch of veganistische producten.

Beers & Flammkuchen zijn een perfecte match

Proost!

Miss Paddle is een uniek eetcafé met bier van uitsluitend Brabantse 
brouwerijen en Flammkuchen. 

Miss Paddle
Beers & Flammkuchen



‘Bavaria 0.0% IPA is een verrassend toegankelijk 0.0% bier met een hoppig karakter.  

Citra, Amarillo, Ella & Simcoe zijn de 4 unieke aromatische hopsoorten uit de US en 

Australië waarmee dit 0.0% bier is gebrouwen. In de geur en smaak zijn tropisch fruit en 

citrus duidelijk herkenbaar. Een zeer dorstlessend en verfrissend hoppig 0.0% bier.’

Emiel Hendrikx, Brouwer Bavaria 0.0% IPA

Verkozen tot 
beste 0.0% bier 
van Nederland

Categorie:  
alcoholarm /  

alcoholvrij

Wil je meer weten over de 
smaak van Bavaria 0.0% IPA?

Check de video!

x62978-bavaria-00-ipa-adv-miss-padle-296x210mm.indd   1 07-04-20   13:41
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Session
De Session stijl komt uit de craftbier wereld (speciaalbier van kleine brouwerijen) en 
is een overkoepelende aanduiding voor craftbier dat naar een lager alcoholpercen-
tage is gebrouwen (rond de 4 procent). Nederlandse brouwers beginnen het laatste 
jaar steeds meer bieren van deze stijl te brouwen, die in Amerika ondertussen al 
gemeengoed is. De Session stijl daagt de betere brouwer uit een bier te brouwen dat 
wel de uitgesproken volle smaak heeft waar craftbieren om bekend staan, maar dan 
met minder alcohol. Dit lukt al aardig.

Sour
Zure bieren worden traditioneel gemaakt door opzettelijk wilde giststammen of bac-
teriën in het brouwsel toe te laten. Tegenwoordig voegt men fruit toe dat bijdraagt 
aan organische zuren, zodat het bier een frisse, zure smaak krijgt.
Bij het traditionele proces kan het zijn dat het bier maanden nodig heeft om te gisten 
en mogelijk jaren om te rijpen. 
Met moderne methoden kan echter zuur bier worden gemaakt binnen enkele dagen.

Wit & Weizen
Witbier en Weizen zijn verschillende bieren, maar worden nogal eens door elkaar 
gehaald. Beide bieren zijn troebel omdat ze niet gefilterd zijn en bevatten beide 
naast gerstemout ook tarwemout, wat het bier een frisse en zachte smaak geeft. Ze 
zijn beide bleekgeel tot blond van kleur. Weizen, van oorsprong uit Duitsland, bevat 
alleen graan, water en hop. Verder wordt er niets toegevoegd, waardoor de Weizen 
fris, zoetzuur en vol van smaak is. Witbier, van oorsprong uit België, bevat ook andere 
ingrediënten. Toevoeging van korianderzaad en sinaasappelschillen geeft het witbier 
een zoetzurige en kruidige smaak.

IPA
IPA staat voor India Pale Ale. Aan deze, van oorsprong, Engelse biersoort wordt meer 
hop toegevoegd dan bij pils. Dat zorgt voor meer bitterheid. Ook proef je veel fruitige 
smaken, die de bittere smaken weer nuanceren. Het alcoholpercentage ligt tussen 
5% en 7,5%. Maar de hoeveelheid alcohol in een Imperial IPA ligt vaak hoger.

Porter
Porter is een donker type bier, dat afkomstig is uit London. Het is een afgeleide van 
bruin bier, gemaakt uit bruine mout met veel hop. Het bier werd porter genoemd 

omdat de drank erg populair was bij straat- en rivierdragers (in het Engels porter).

Stout 
Stout is een biersoort die wordt gekenmerkt door een donkerbruine tot zwarte kleur 
en een enigszins branderig bittere smaak door het gebruik van gebrande of geroos-
terde mout. Er bestaan zowel hooggegiste als laaggegiste varianten. Stout is een 
variant van de biersoort porter, die in mindere mate dezelfde kenmerken bezit.



0.0

Bavaria 0.0 Alcoholvrij 0.0%
Een alcoholvrij pilsener met een authentieke, 
onmiskenbare biersmaak. Een verfrissend, 
moutig en hoppig 0,0% bier met een 
aangename bitterheid.

Bitterheid

Doordrinkbaar, 0.0%

Bavaria Radler 0.0 Citroen 0.0%
Een verfrissende mix van alcoholvrij bier 
en natuurlijke citruslimonade. Een zeer 
doordrinkbare en bovenal verfrissende drank.

Bitterheid

Friszoet, citroen, bier

Bavaria 0.0 Wit 0.0%
Een alcoholvrij witbier met een zachte 
tarwesmaak en een fruitig en kruidig 
karakter. Licht van kleur, troebel, fris met een 
aangename bitterheid.

Bitterheid

Fris, fruitig, kruidig, 0.0%

Budels Malt 0.0%
Alcoholvrij, biologisch bier. De milde hopgave 
en het zachte brouwwater zorgen voor een 
fijne afdronk.

Bitterheid

Mild, zacht, moutig, 
verfrissende afdronk

 

Budels Malty Dark 0.0%
Malty Dark is een donker alcoholvrij bier. Door 
gebruik te maken van diverse biologische 
gerstemouten heeft dit alcoholvrije bier een 
verrassende en aangename smaak.

Bitterheid

Moutig met een zoete 
afdronk



0.0

Pils

Bavaria 0.0 IPA 0.0%
Een verrassend toegankelijk 0.0% bier met 
een hoppig karakter. Gebrouwen met 4 unieke 
hopsoorten en natuurlijk mineraalwater uit 
eigen bron.

Bitterheid

Hoppig, citrus, licht bitter

Bitterheid

Licht, fruitig, mout, hop

Bavaria Pilsener 5.0%
Een zuiver en goed doordrinkbaar volmout pils 
met een aangename licht bittere afdronk. Fris, 
fruitig en licht hoppig, vol van smaak en mooi 
in balans.

Bitterheid

Volmout, rijk, helder

Swinckels’ - Superieur Pilsener 5.3%
Dorstlessend superieur volmout pilsener 
gebrouwen met Cascade-hop uit de Yakima-
vallei. Rijk, helder, kruidig en fruitig, zachte 
afdronk met verfijnde bitters.

Verkrijgbaar op vat

Budels Hopped 0.0%
Biologisch alcoholvrij bier met een kruidig 
en subtiel hoppig karakter. De dry hopped 
Amarillo zorgt voor een mooi citrus accent.

Bitterheid

Subtiel hoppig, kruidig



De bieren van La Trappe Trappist zijn zeer verschillend van karakter, maar tonen ook 
overeenkomsten. Het zijn stuk voor stuk zuivere bieren. Met aandacht, passie en traditioneel 
vakmanschap komen unieke bieren tot stand volgens de geheime recepturen van de 

trappistenmonniken.

Proef de stilte



Bierbrouwerij de Koningshoeven is één van de weinige trappistenbrouwerijen ter 

wereld die het logo ‘Authentic Trappist Product’ mag voeren. De beste waarborg 

voor authenticiteit, receptuur, traditie en kwaliteit.

Hoewel de La Trappe Trappist bieren zeer 
verschillend van karakter zijn, tonen ze 
ook overeenkomsten. Het zijn stuk voor 
stuk zuivere bieren. Met geduld, passie en 
traditioneel vakmanschap komen unieke bieren 
tot stand volgens de geheime recepturen van 
de trappisten.

Voor ons brouwproces gebruiken wij 
uitsluitend natuurlijke ingrediënten, namelijk 
hop, gerst, gist en water uit eigen bron. We 
vullen het bier met gist en suiker af in flessen. 
Hierdoor gist La Trappe Trappist na op fles en 
ontwikkelt zich een uniek aroma. Smaak en 
geur krijgen zo alle kans om te rijpen. 

Trappistenbier en de 3 regels

Brouwproces

Het resultaat? La Trappe Trappist, een authentiek trappistenbier.

Bier is pas trappistenbier;
1) als het wordt gebrouwen binnen de muren van een trappistenabdij;

2) onder toezicht van monniken;

3) en er een gedeelte van de opbrengst naar goede doelen gaat. 







Session

Bitterheid

Aangenaam bitter, mild

La Trappe PUUR 4.5%
Lichtblond biologisch trappistenbier met een 
mooie stevige schuimkraag. Fris fruitig en 
hoppig bier met een aangename bitterheid 
en een milde, droge afdronk.

Van de Oirsprong Session IPA 3.0%
Laag alcoholisch verfrissend bier met een licht 
bittere afdronk. De perfecte dorstlesser op 
warme zomerdagen.

Bitterheid

Licht bitterig, fris, mandarijn

Verkrijgbaar op vat

Wanderlust 0.3%
Lichtvoetig en fris stapt deze IPA door de  
wereld. 0,3% alcohol, honderd procent 
smaak. Hij neemt je mee langs citrusgaarden, 
hopt langs dennenbomen, plukt wat 
passievrucht.

Bitterheid

Fris, fruitig

Eeuwige Zonde Session IPA 3.5%
Eeuwig Zonde Session IPA is een laag 
alcoholische India Pale Ale met een frisse, 
dorstlessende afdronk, exotische aroma’s van 
fruitige hoppen en een aangename bitterheid. 
Ondanks dat het alcohol wat lager is, heeft 
deze IPA toch een volle ronde smaak.

Bitterheid

Fris, fruitig, doordrinkbaar



Sour

Fruitbier

Bavaria Radler Citroen 2.0%
Een friszoete dorstlesser met twee karakters; 
natuurlijke limonade met citrussmaak en de 
uitgesproken biersmaak van Bavaria bier.

Bitterheid

Fris, zoet, citroen, bier

Kriek Max 3.5%
Helder, donkerrood kriekbier van spontane 
gisting met een zoet en fruitig aroma en een 
fruitig zoet-zuur palet door toevoeging van 
25% natuurlijke kriekensappen.

Bitterheid

Fruitig, zoet, fris, krieken

Budels White Gose 4.5%
Licht zuur van smaak met accenten van 
citrus en koriander. Een heerlijk verfrissend 
biologisch tarwebier.

Bitterheid

Licht zuur, verfrissend

Sint Crispijn Framboozle 4.0%
Framboozle, onze versie van een gose-achtige 
frisse dorstlesser. Fris, fruitig, licht zuur met 
een toets van framboos. 

Bitterheid

Fris, licht, framboos, 
zuur, dorstlessend

Verkrijgbaar op vat







Fruitbier

Wit

La Trappe Witte Trappist 5.5%
Het enige trappistenwitbier ter wereld. 
Doordrinkbare, bruisende en frisse dorst-
lesser. Zacht moutig met lichte zuren,  
kruidigheid en een prikkelende afdronk.

Bitterheid

Fris, moutig, prikkelend

Sint Crispijn Ruby Ruby Ruby 7.5%
Zacht maar ook vol van smaak. Het is geen 
dubbel, geen bock, maar wat dan wel. Geen 
idee, maar lekker is hij zowieso. Vol met 
karameltonen en een toets van rozijnen is dit 
bier met zijn 7,5% een bier waar je er graag nog 
één van pakt. 

Bitterheid

Romig, moutig, zacht,
robijn rood, licht fruitig

Author  5.0%
Author is een klassiek Belgisch witbier met 
Amerikaanse hoppen. Een volmondig bier door 
gebruik van tarwe met een typische geur van 
de gebruikte gist. Verfrissend en dorstlessend 
zijn belangrijke kenmerken dus heerlijk om er 
nog een van te pakken.

Bitterheid

Zacht, fris, doordrinkbaar

Verkrijgbaar op vat

Strijder Amerikaans Witbier  6.0%
Dit makkelijk drinkende zomerbier is  
gebrouwen met drie Amerikaanse hoppen, 
waardoor je allerlei tropisch fruit kunt 
proeven. Je proeft de zomer in dit bier!

Bitterheid

Fris, tropisch fruit, 
niet te bitter



Weizen

Heisse Weisse 5.5%
Is een van oorsprong Duits bier (Beiers 
tarwebier). Deze frisse dame, prachtig 
uitgedost in een traditionele dirndl, lijkt zo 
weggelopen te zijn van het Oktoberfest, het 
grootste bierfeest ter wereld. 

Bitterheid

Fris, aromatisch, licht 
hoppig 

Langharig Tuig 5.5%
Een stoere gast, goudblond hart. Ruwe 
bolster, Weizen pit. Verfrissend in de zomer, 
hartverwarmend in de winter.

Bitterheid

Fris, fruitig

Aviator 5.0%
Goud van tarwe, noemen de broers het 5 % bier 
als zij een glas naar het licht houden. Eenvoud 
en geduld zijn de voornaamste ingrediënten 
van een goed bier. De juiste combinatie van 
Oosterhout’s water, tarwemout, pilsmout, hop 
en gist, geeft het bier een heerlijk aroma en 
frisse afdronk, waardoor je glas voor je het 
weet leeg is. Dat is de kracht van de eenvoud. 

Bitterheid

Fris, prikkelend, tintelend

Speltbier Weizen 5.6%
Fris seizoensbier met zachte afdronk door 
het gebruik van veel tarwemout, volgens het 
Duitse Reinheitsgebot gebrouwen. Het gebruik 
van speciale weizengist geeft fruittonen aan 
dit bier. De Schijndelse hop en Liempdse spelt 
geven dit bier een streekgebonden karakter.

Bitterheid

Brood, granig, fruitig 
(o.a. banaan)

Transistor Weizen 5.4%
Licht fris tarwebier op duitse weisse 
gebrouwen. Met lichte tonen van banaan en 
citrus.

Bitterheid

Licht, fris, romig





Brouwerij Bourgogne Kruis is een familiebedrijf met een 
lange geschiedenis die begint in de 18e eeuw in Oud Gastel 
en Oudenbosch. De brouwerij werd in 1956 verkocht. 

Paul en Willem Thuring, nazaten van diezelfde familie uit 
Oudenbosch zijn in 2012 opnieuw begonnen, maar nu in hun 
bakermat Oosterhout. De brouwerij staat heden ten dage 
bekend om zijn verschillende tarwebieren, het signatuur van 
de brouwers.

In de ambachtelijke brouwerij gebeurt nog alles met de hand. 
Geen computer en automatisering, maar echt handwerk en 
denkwerk. “Niet praten maar doen” is de leidraad. 

De gebroeders Thuring hebben een concept ontwikkeld 
waarin de eenvoud en frisheid van bier centraal staat”.



Blond

Kutbier 6.3%
Ze verft haar haren het liefst in een zo onna-
tuurlijk mogelijke kleur, draagt veel make-up 
en tekent haar wenkbrauwen zoals ze dat zelf 
wil. Als ze langs komt scheuren op haar Tomos, 
roepen alle mannen op z’n Bosch: “Ziet er goed 
uit, Kut!”. Kutbier is een ode aan haar en aan 
het pareltje van het Bossche taalgebruik.

Bitterheid

Licht fruitig, doordrinkbaar, 
fris

La Trappe Blond 6.5%
Goudgeel trappistenbier met een witte 
schuimkraag en een rijke smaakbeleving. Een 
toegankelijk, prikkelend bier met een licht 
zoete, zacht bittere en moutige smaak.

Bitterheid

Blond, moutig, zoet, bitter

Verkrijgbaar op vat

Blonde 6.8%
Fris, fruitig blond bier met lichte hoptonen. 
De combinatie van verschillende mouten en 
hopsoorten zorgen voor een volle smaak en 
aangename afdronk. 

Bitterheid

Fris, zacht, Belgische twist, 
licht hoppig

Grôote Kwèèk 7.9%
Een blondbier met een grote bek. Door de 
toevoeging van bloemenhoning krijgt het bier 
een zachte, maar zeer volle smaak. De hop 
zorgt voor een bloemige toevoeging.

Bitterheid

Vol, sterk, bloemig

Prufus 6.0%
Aan dit karaktervolle bier is een vleugje citroen 
en koriander toegevoegd. Ook de Prufus heeft 
ons hoppige karakter.

Bitterheid

Hoppig, fris, doordrinkbaar



Blond

Amber

Van de Oirsprong O.P.A. 6.1%
Een volmondige heerlijk hoppige en dus bitter 
bier. Een knipoog naar de IPA stijl, alleen dan 
uit Oirschot.

Bitterheid

Bitterig, caramel, moutig

La Trappe Isid’or 7.5%
Amberkleurig trappistenbier met een gebroken 
witte schuimkraag. De harmonieuze smaak 
begint fruitig en gaat over in moutige karamel; 
een perfecte balans tussen complexiteit en 
eenvoud.

Bitterheid

Fruitig, stevig, karamel, 
bitter

Verkrijgbaar op vat

Twee Vingers Blond 6.0%
Twee Vingers Blond is een fris en bitterzoet 
blond bier. De zoete fruitige tonen en subtiele 
kruidige afdronk maken dit biertje erg 
toegankelijk. Uiteraard het best geserveerd 
met een twee vingers dikke schuimkraag!

Bitterheid

Fris, fruitig, bitterzoet

Macker 6.7%
Bier mag krachtig zijn, de hop met z’n mooie 
fruitigheid springt eruit zodat de smaak 
heerlijk blijft hangen.

Bitterheid

Hoppig, fruitig, ruimhartig



Blond

Tripel

Scan me!

Fris & bitterzoet, met een kruidige afdronk

Twee Vingers Blond is een fris en bitterzoet 
blond bier met een alcoholpercentage van 
6,0%. De zoete fruitige tonen en subtiele
kruidige afdronk maken dit biertje erg
toegankelijk. Uiteraard het best geserveerd 
met een twee vingers dikke schuimkraag!

Krachtig, met een twist van sinaasappel en koriander

Twee Vingers Tripel is een krachtige tripel 
met een twist van sinaasappel en koriander. 
Deze tripel is een heerlijke dorstlesser met een 
alcoholpercentage van 8,0%. Uiteraard het best 
geserveerd met een twee vingers dikke 
schuimkraag!

www.brouwerijtweevingers.nl

Twee Vingers, éé
n genot!

Volg ons op social media!
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Trappist van dé Brabantse Trappistenbrouwerijen

Zundert 8 8.0%
Een koper blond bier met een kruidige gagel. Het 
heeft een veelbelovende geur met een zweem 
van kruiden en specerijen. In de aanzet is het 
bier bloemig en iets zoet. Het karakter evolueert 
van licht karamel naar een mooie en droge 
hopbitterheid. In de lange afdronk vloeien de 
bitters samen met een aangename kruidigheid.

Bitterheid

Karamel, fris, doordrinkbaar

La Trappe Dubbel 7.0%
Klassiek donker trappistenbier. Een vol 
moutige en karamelzoete smaak met een 
subtiele, zoete invloed van dadel, honing en 
gedroogd fruit.

Bitterheid

Stevig, volmout, karamel

Zundert 10 10.0%
Dit is een met Gouden medaille bekroonde 
quadrupel met een volle, zachte smaak. Het 
bier bevat 10% alcohol. De geur geeft hints 
van gedroogde zuidvruchten, zwoele kruiden, 
drop en een beetje chocolade. De smaak is 
vol en zacht.

Bitterheid

Vol, zacht, doordrinkbaar



Dubbel

Verkrijgbaar op vat

Oude Haas 7.0%
Fluweelzacht bruin bier met een afdronk 
die doet denken aan praliné. De oude Haas 
verwijst naar de oudst werkende brouwerij 
van Eindhoven in het begin van de 20e eeuw.

Bitterheid

Vol, romig, praliné

Deftige Aap 7.5%
Het parade aapje van stadsbrouwerij de 
Deftige Aap, te Helmond. Traditionele dubbel, 
zacht met een licht karamelletje. 

Bitterheid

Fruitig, karamel, chocolade

Eeuwig Zonde Dubbel 7.4%
Een donker bier met een krachtige 
uitgesproken smaak met toetsen van karamel 
en geroosterde mouten die het bier een uniek 
en rijk aroma geven. Door het gebruik van de 
jeneverbes krijgt dit bier een mooi subliem 
pittig karakter en is zo toch mooi in balans. 

Bitterheid

Vol, karamel en moutig

Speltbier Dubbel 7.5%
Dit speltbier dubbel is geboren uit het eerste 
bier van de brouwerij, namelijk de “vattumus”. 
Tegenwoordig zit er een beetje spelt in, wat dit 
donkere bier  een extra karaktertrekje geeft; 
smaakvol met karamel en een aangename 
zoetheid.

Bitterheid

Karamel, volmondig, zacht







Tripel

Bitterheid

Blond, zoet, fruitig, bitter

La Trappe Tripel 8.0%
Klassiek trappistenbier met een krachtige 
smaak. Donkerblond bier met kandijzoete, 
fruitige tonen, licht moutig karakter en een 
afdronk met verfijnde bitters.

ReuZ Tripel 8.0%
Deze Tripel is voor het grote publiek. 
Goudblond, mooi zoetje, pittige afdronk en vol 
van smaak.

Bitterheid

Blond, zoetje, pittig

Verkrijgbaar op vat

Blonde Snol 8.5%
Onze stoute vriendin van het eerste uur, wulps 
prijkend op het etiket, heeft inmiddels een 
schare trouwe fans. Ook jij gaat als een blok voor 
haar vallen! Want na het drinken van deze dame 
zal niet alleen haar verschijning je bekoren maar 
word je ook blij van wat er in je glas zit.

Bitterheid

Subtiel kruidig, vol-moutig,
romig 

Heeren van Eynthoven 9.0%
Klassieke kruidige tripel met een verwarmend 
karakter en een soepele afdronk. De Heeren 
van Eynthoven verwijst naar het kasteel 
waarmee de stad Eindhoven is ontstaan in de 
15de eeuw.

Bitterheid

Krachtig, kruidig, verwarmend

Twee Vingers Tripel 8.0%
Twee Vingers Tripel is een krachtige tripel met 
een twist van sinaasappel en koriander. Deze 
tripel is een heerlijke dorstlesser met een 
alcoholpercentage van 8,0%. Uiteraard het 
best geserveerd met een twee vingers dikke 
schuimkraag!

Bitterheid

Doordrinkbaar, kruidig, zacht



Tripel

Quadrupel

‘t Ism 10.0%
Dit straffe Brabantse bier laat je genieten van 
de goede smaken van een uitmuntende Tripel. 
“tism echt! 

Bitterheid

Hoppig, zacht, verraderlijk 
doordrinkbaar

Kwart 13.0%
Onze Kwart is puur, eerlijk, verrassend, 
creatief, eigenwijs....

Bitterheid

Zoetig, vol, krachtig

Eeuwig Zonde Quadrupel 10.5%
Deze Quadrupel heeft een complexe smaak 
met duidelijke aanwezigheid van mout en 
alcohol. Je proeft in dit bier de karamel tot 
donker fruit en van kruiden tot bruine kandij. 
Deze Quadrupel is vol en rond en geeft een 
alcoholwarmend mondgevoel.

Bitterheid

Volmondig, romig, 
complexe afdronk

Strijder Tripel 8.0%
Deze stoere tripel is licht troebel vanwege het 
gebruik van roggemout. Samen met Engelse 
hoppen geeft dit een kruidige smaak, die nog 
eens versterkt wordt door de Engelse gist. De 
afdronk is opvallend zacht.

Bitterheid

Moutig, kruidig, 
zacht van smaak

Forbidden City 10.5%
Hartverwarmende donkere krachtige mout-
tonen met een zoetige afdronk. Maakt dit bier 
een mooie afsluiter van een smaakvol diner.

Bitterheid

Vol, mout, karamel



STRIJDER ROGGETRIPEL
Deze stoere tripel is licht troebel vanwege het

gebruik van roggemout. Samen met Engelse hoppen geeft 
dit een kruidige smaak, die nog eens versterkt wordt 
door de Engelse gist. De afdronk is opvallend zacht. 

AMERIKAANS WITBIER:
Dit dorstlessende zomerbier combineeDit dorstlessende zomerbier combineert de bekende 

smaak van witbier met tropisch fruit en citrus. Dit komt 
door het gebruik van drie Amerikaanse hoppen. De 

zachtbittere nasmaak maakt het een heerlijk bier om in 
de zon van te genieten. 

PROEF DE VRIJHEID!
Dit bier is een eerbetoon aan alle mensen die hun leven 
op het spel hebben gezet voor onze bevrijding tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Onvoorstelbaar veel mensen uit 

meerdere landen hebben hun families achtergelaten om 
op onze grond te strijden voor de vrijheid zoals we die 

nu elke dag mogen ervaren.

De slogan van dit bier luidt niet voor niets:
Proef de Proef de Vrijheid. En dat is ook wat we willen meegeven 

aan iedereen die dit heerlijke biertje drinkt.
Genieten van elke slok, van elk moment. Proef de

vrijheid welke ooit allesbehalve vanzelfsprekend was.

Benieuwd naar het verhaal achter de plek
waar jij NU bent? ga dan naar:

WWW.JOUWSTRIJDER.NL
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Historie Reuzenbieren 

De naam ReuZ is afkomstig van ons reuzengilde. Net als in de 
middeleeuwen trekken door onze dorpen nog reuzenpoppen die de 
beschermheiligen van vroegere ambachten verbeelden. 

De ‘’ReuZ’’ bieren herinneren aan die ambachtelijke traditie, waarbij het 
vooral ging om hoge kwaliteit. Aan die kwaliteit kun je aflezen dat de 
brouwers van Brouwhuys ReuZ voor speciaal bier 'leven'. 
 

 
Ontstaan uit een kleine huisbrouwerij, waar in 2002 twee vrienden startten 
met het ontwikkelen van lekkere biertjes voor eigen gebruik. Na 12 jaar als 
huurbrouwer op de markt te zijn onder de naam Reuzenbieren hebben de 
vrienden nu Brouwhuys ReuZ in hun eigen Moergestel gerealiseerd. Een 
prachtige plek om zelf te brouwen. 
 

 

Brouwhuys ReuZ 
Een      Nederlandse  brouwerij    uit   het   Bourgondische    Brabant,  brouwt  
karaktervolle speciaal bieren die mooi in balans zijn, een pittige afdronk 
kennen met een aangename lange nasmaak met ontwikkeling. 

Al bijna twintig jaar passievol bieren ontwikkelen in een thuisbrouwerij 
ligt er  aan ten grondslag.  In de nieuwe brouwerij wordt die traditie 
gekoppeld aan innovatie en soms gaat dat gepaard met enige gekheid 
en moed. En dat allemaal om de bezoeker,     de  consument,  de  
caféhouder      en  de   slijter  te  verrassen met  unieke,   ambachtelijke  en 
karaktervolle  speciaal  bieren. 

 

 
 

 
 
 
Doe mee met de ReuZ en zijn slogan: 

      "De Keuze is ReuZe,  

        de kwaliteit is ReuZachtig!" 
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IPA

Doerak 6.3%
Een opwekkende bitter sweet symphony. 
Licht bitter, maar vol met z’n snuit in een ketel 
tropisch fruit. Ondeugende charme en met 
trots onze flagship IPA.

Bitterheid

Fris, krachtig

Verkrijgbaar op vat

Schôon Mèdje 6.3%
De basis van een witbier, gebrouwen als een 
IPA. Lekker licht, fruitig en bitter. Fruitigheid 
komt door het gebruik van oa Amerikaanse 
hoppen. Dit bier is gedryhopt met Citra hop.

Bitterheid

Fruitig, fris, bitter

Bulldog 6.0%
Bulldog is onze vaste IPA zoals wij hem 
graag drinken. Veel passievrucht, citrus 
en pompelmoes in de geur met een mooie 
lichte kleur. In de afdronk zachte bitterheid 
waardoor je er graag nog een slok van neemt. 

Bitterheid

Fruitig, fris, doordrinkbaar

Euforie 7.0%
American IPA zonder extreem bitter te zijn. 
Mooi rond amberkleurig bier met de nodige 
ruggegraat door het gebruik van karamel en 
bisquitmouten in de stort. Veel dynamiek in 
het hopprofiel, niet alleen citrus hier!

Bitterheid

Aards, kruidig, grapefruit

Hopcreator IPA 6.7%
Heerlijk moutig en vol met aroma van citrus 
licht kruidig. Met een droge en hoppige 
afdronk.

Bitterheid

Fruitig, fris, bitter



Stout / Porter

Bavaria 8.6 Black 7.9%
Krachtig donker bier, zoet en bitter met een 
body als een huis. Intens, robuust en romig met 
een moutig aroma van cacao en koffiebonen. 
Hinten van kersen en zoethout lopen naast 
subtiele bitters. De afdronk is droog en lang.

Bitterheid

Krachtig, donker, moutig, 
zoet

Ons Blackie 9.0%
Mout, mout, let it all out! Met maar liefst 10 
moutsoorten slaat deze krachtpatser je om 
de oren. Koffie en chocolade. Romig nestelt 
hij zich tegen je aan, een warme deken van 9 
procent.

Bitterheid

Vol, uitdagend

Speltbier Stout 6.0%
Met dit bier zijn we in 2002 Held van de Smaak 
van Brabant geworden. Gebrouwen met 
diverse donkere mouten, Schijndelse hop 
en Liempdse Spelt, is dit bier zo zwart als de 
donkerste nacht.

Bitterheid

Koffie, chocolade, zeer licht 
zuurtje, moutbitterheid

Sherpa Porter 6.0%
Dit arbeidersbier komt oorspronkelijk  uit 
Dublin en werd veel gedronken door de 
kruiers uit de haven. Het is familie van de 
Stout en is zeer donker van kleur. Het is 
een 100% gerstebier met een wat bittere 
afdronk door de aanzienlijke hoeveelheid 
toegevoegde hop. Toch is het een heerlijk 
zacht bier geworden door de chocolade en 
koffie tonen. Ook dit bier is een heerlijke 
doordrinker. 

Bitterheid

Chocolade, koffie tonen







Hout

La Trappe Oak Aged 11.0%
Pure verwennerij voor de echte bierliefhebber. 
Uniek trappistenbier met een uitgebalanceer-
de smaak, en bijzonder houtaroma.

Bitterheid

Donker, zwaar, stevig

ReuZ Stout Barrel Aged Bourbon 9.5%
Je kent ze wel. De Mon Cherie kersenbonbons 
met daarin kersenlikeur verwerkt. Drink je 
de stout Bourbon dan kun je de hoofdsmaak 
daarmee vergelijken. De zachte romige 
chocoladesmaak van de stout gecombineerd 
met het lekkere alcoholsmaakje van de 
Bourbon maakt er iets heel bijzonders van. 
(op eikenhouten vaten gerijpt)

Bitterheid

Zoet (kersen), bourbon, 
chocolade, romig

ReuZ Koffieporter Barrel Aged Whisky 10.5%
Deze variant van de originele ReuZ 
Koffieporter is complex, vol van smaak, 
romig door de rogge. De koffiegeur en smaak 
worden gevormd door de koffiemout en de 
toegevoegde Arabic koffie. Deze versie heeft 
een jaar op lege whiskyvaten gelegen. De 
stevige aroma’s van de whisky alcohol en 
die van het hout zijn duidelijk aanwezig en 
maakt de porter nog interessanter dan hij al 
was. (op eikenhouten vaten gerijpt)

Bitterheid

Koffie tonen, whisky, vol, 
romig

Eeuwig Bijzonder 10.0%
houtgelagerd op Beaujolais vaten Batch 02

Deze Tripel met een alcoholpercentage 
van ruim 10% hebben we een half jaar op 
eikenhouten Beaujolais vaten laten rijpen. 
De volle, complexe smaak die hieruit 
ontstond geeft tonen van fruit, alcohol en 
hout. In de nasmaak is de wijn duidelijk 
herkenbaar waardoor hij eindigt met een 
fijne lichtzure afdronk.

Bitterheid

Volmondig, hout, 
complexe afdronk



Smaakjes / Trendy

Budels Honing 4.5%
Biologisch bier met een licht zoete honing-
smaak.

Bitterheid

Zacht, fris, licht zoet

Speltbier Honing 8.5%
Geboren uit het “birrebier” is dit het speltbier 
honing. Dit is een bovengistend amberkleurig 
bier met Schijndelse honing en hop, op 
ambachtelijke manier gebrouwen; natuurlijk 
met spelt uit Liempde.

Bitterheid

Zachte zoetige honingsmaak, 
volmondig



5 Biologische 
Bieren van Budels 
bij Miss Padd le !

T R A D I T I E  a m b a c h t  VA K M A N S C H A P 

O N A F H A N K E L I J K E  b r o u w e r i j

h e t  g e h e l e  t r a j e c t  i n  E I G E N  H A N D E N . 

A M B A C H T E L I J K E  B R O U W K U N S T

O n t d e k  a l l e  b i e r e n  v a n  B u d e l s  o p :
W W W. B U D E L S . N L  •  

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

H I S T O R I E  S I N D S  1 8 7 0

D E  B U D E L S E  B R O U W E R I J  f a m i l i e b r o u w e r i j

S I N D S  1 8 7 0  v e r a n k e r d  i n  h e t  h a r t 

v a n  h e t  B R A B A N T S E  B U D E L

 kl imaatneutraal gebrouwen
 natuurzuivere grondstoffen
 zacht brouwwater uit eigen bron
 twaalf biologische bieren  

   EKO keurmerk en Skal gecertif iceerd
 duurzame energie

2 2  S M A A K V O L L E  B I E R E N  VA N  B U D E L S
3  P I L S E N E R S  • 4  A LC O H O LV R I J E  B I E R E N  • 12  B I O L O G I S CH  B I E R E N 

12  S P E C I A A L B I E R E N  • 2  R A D L E R S  • 2  S E I Z O E N S B I E R E N

BUDEL

EHV.
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