Weizen Chocolate Doppelbock
(ons desertbier) 8,5%:
Een stevige Weizen Doppelbock
gebrouwen met een behoorlijke
hoeveelheid chocolademout.
Neus: Beetje weeig, licht kruidnagel, chocolade, iets fruitig
Smaak: Chocolade, rood fruit,
zoetje, volle body, alcoholwarmend, licht bittertje
Nasmaak: Chocolade, kruidig,
licht zoetje overgaand in bittertje
Culitip: Vanilleijs of Tiramisu
RISPoetin 10%:
De combinatie van de aangename
bitter met lichte zoetje en toets
van whisky en Frans eiken (vanille)
maken dit tot een complex maar
gevaarlijk lekker alcoholwarmend
bier.
Neus: Zoetje, licht whisky/Vanille
Smaak: Vol, mooie bitter, alcohol
warmend, licht whisky & hout
Nasmaak: Alcohol warmend,
zoetje, mooi bittertje, licht whisky
Culitip: Stevige blauwader kaas
Wat zit er verder nog in het vat?
Dit jaar zullen er nog diverse
andere nieuwe BE+ER-en
uitkomen. Sommigen als
eenmalige special en anderen
wellicht als blijvertje in het
assortiment. Zoals:
HippeHop (Black IPA), Of je Dorst
Hebt (session IPA), Brut, Winter
Tripel, Pro-BE+ER-sel #2/3?, etc.
Dus hou onze verkooppunten in de
gaten en mis niets van al dit
lekkers ;-) Wij zeggen... Proost !!!
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Onder de naam brewEd brouwt Edwin sinds 2017
niet alleen alle bieren van BE+ER maar ook bier voor
andere klanten. Afhankelijk van het gewenste volume
brouwt hij ze in Uitgeest, Vijfhuizen of in Hoofddorp.
Door zelfstandig de bieren te produceren zijn wij in
staat de kwaliteit van de bieren nauwkeurig te
bewaken. Dit heeft onder andere geresulteerd in de
eerste prijs voor onze Eigenzinnige Herfstbok tijdens
de verkiezing van de “Lekkerste Herfstbock van
Nederland 2017” (vierde in 2018 en tweede in 2019)
en zilver bij de Dutch Beer Awards in 2020. Daar zijn
wij natuurlijk heel erg trots op!

Heeft U interesse in bier voorzien van uw eigen
etiket? Altijd leuk als relatiegeschenk of om een
collega te bedanken. Neem dan gerust eens contact
op om de mogelijkheden te bespreken.

VOOR AL UW BIERIGE ZAKEN: NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
BROUWACTIVITEITEN
NEEM GERUST EENS
RECEPTONTWIKKELING
CONTACT OP MET
BIERPROEVERIJEN
EDWIN DE REDELIJKHEID
BROUWDEMONSTRATIES
BREWED@REASONABLE.NL
EN NOG VEEL MEER...
KVK 68594054
ONZE SPECIALE DANK GAAT UIT NAAR: WIJN & DRUIF,
ZEESTRAAT 16 BEVERWIJK VOOR HET BESCHIKBAAR
STELLEN VAN HUN PRACHTIGE PRODUCTFOTO’S.

INFO OVER
ONZE BE+ER-EN
EN MEER...
HOOFDDORP
HAARLEMMERMEER

(ST)Oer Wit 4,5%:
Licht getint bier dat zich prima
leent voor een zomers terrasje.
De frisse smaak en het lage
alcoholpercentage maken dit een
heerlijke dorstlesser.
Met 100% graan uit onze polder.
Neus: Fris zuur, licht citrus, kruidig
Smaak: Citrus, frisse fruittonen,
lichte kruidigheid
Nasmaak: Fruitig met zacht
bittertje en klein zoetje
Culitip: Perfect voor biercocktails
Franse Blonde 6,5%:
Heerlijk blondje op “eigenwijze
manier” gehopt met verfijnde
hoppen uit de Elzas. Een fris bier,
met een verrassend lange afdronk.
Neus: Mooi fruitig, licht zoet
Smaak: Volle smaak, volmondige
body, fruitige tonen, klein zoetje
en een bittertje
Nasmaak: Fruittonen blijven lang
hangen en zakken samen met
bittertje weg
Culitip: Hartige taart met asperges
Eigen Wijzzen (weizenbock) 6,5%:
Goed doordrinkbaar fris gehopt
okerkleurig bier met een
creme-kleurige schuimkraag.
Neus: Caramel, banaantje, beetje
weeïg (tarwe)
Smaak: Volle smaak met licht
zoetje/caramel, iets hoppig/fruitig
aangevuld met een klein bittertje
Nasmaak: Mooi zoetje dat
langzaam overgaat in klein
bittertje
Culitip: Fruitsalade of appeltaart

Rokerige Zwarte 5,6%:
Cross-over van Schwartz met toets
van een Rauchbier. Gevolg: Licht
rokerig bier met toets van chocola.
Neus: Licht fris zoete, rokerige,
chocolade-achtige geur
Smaak: Licht bitter met karamelen chocolade toets. Lichte
aangename rooksmaak
Nasmaak: Licht zoetje en bitter
eindigd in aangename lichte
chocolade smaak
Culitip: Gegrild vlees (bijv. BBQ)
Laurier Porter 6,0%:
Volmoutig bier met een licht
bittere afdronk gevolgd door een
aangename droppige smaak. De
smaak van Laurier en Laurierdrop
is op aangename wijze in dit bier
verwerkt
Neus: Fris kruidige/droppige geur
Smaak: Mild kruidige laurier- en
dropsmaak en zacht bittertje
Nasmaak: Licht bittertje met
droppige Lauriersmaak
Culitip: Steak met gorgonzolasaus
Tripel Saison 8,7%:
Hopsoorten uit de Elzas en een
uitgesproken toets van kruiden
maken van deze Sterke Saison een
gevaarlijke doordrinker.
Neus: Zoetje, kruidig, fruitig en
ietwat funky
Smaak: Droog, licht zoetje van de
kruiden, fruitig met zacht bittertje
Nasmaak: Iets alcohol warmend,
zoetje welke zich ontwikkelt naar
iets duidelijker bittertje
Culitip: Geitekaas met honing

Eigenzinnige Herfstbok 6,5%:
Cross-over van een Herfstbok en
een Porter. De combinatie van
deze twee stijlen resulteert in een
bok met meer gebrandheid en
chocolade-tonen. Een heerlijke
combinatie met het lichte zoetje.
Neus: Kruidig, chocola, licht zoetje
Smaak: Droppig, gebrand, lichte
kruidigheid
Nasmaak: Chocola, droppig met
zacht bittertje en licht zoetje
Culitip: Lams/rundgehakt gerecht
Bokkienator 8,0%:
Mooie volle bruinrode herfstbok
(dubbelbock) met fruitige neus.
Een heerlijke bok met een goede
balans tussen het lichte zoetje en
bittertje.
Neus: Licht caramel, fruitig
Smaak: Caramel, licht zoet, licht
bittertje
Nasmaak: Caramel, licht zoet,
licht bittertje
Culitip: Vanilleijs met een wafeltje
of een lekkere stevige stoofpot.
Lust(r)um 10,0%:
Dit bier is gebrouwen nav ons 5
jarige bestaan !!! Daar hoort een
mooi dik bier bij. Deze Quadrupel
heeft dan ook een volle dikke body
met een neus en mond vol heerlijke aroma’s. Een echt genietbier.
Proost en op de volgende 5 jaar...
En dan WEER een mooie Special.
Helaas is dit bier niet meer op fles
verkrijgbaar. Voor de grote
drinkers zijn er nog wel fusten
beschikbaar ;-)

