
1 Anderson's Funk Soul
Een lekker troebele pilsener. Heerlijk zomerse, grassige smaken

en bloemige aroma's. Daar in Estland weten ze wel hoe ze een

lekkere pils moeten maken. 

Brouwerij: Anderson's Craft

Stijl: Pilsner - German

Alcohol: 5,5%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4 - 6 °C

Gerecht: barbecue, gefrituurde-

snacks

Beoordeling: 6.7/10

2 Berging BRWR Australische Weizen
Ontstaan tijdens een brainstormsessie met een Australische

schone heeft brouwer Ben deze Weizen gebrouwen met mouten

uit Nederland, gist uit Australië en Duitse hopsoorten. Een zeer

welkome variant op de klassieke weizen.

Brouwerij: Berging Brouwerij

Stijl:

Alcohol: 5,5%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue

3 Dutch Bargain X A Fish Named Fred Got Hooked
A Fish Named Fred is het bekende kledingmerk met frisse

zomers kleding en kekke printjes. Deze samenwerking is de

biervariant daarop. Een frisse IPA waar je helemaal hooked op

raakt!

Brouwerij: Dutch Bargain

Stijl: IPA - Other

Alcohol: 5,8%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 6-8 °C

Gerecht: salade, vis

4 Devil's Peak Juicy Lucy
Volgens Afrikaanse begrippen een nieuwe stijl. Laag in bitterheid

met een hoppig karakter en sappige afdronk. Maar dat kent de

rest van de wereld natuurlijk al lang als NEIPA. En dit is dan wel

meteen een goed uitgevoerde variant met romige textuur door

het gebruik van haver, volle tropische smaken en een mooie

troebelgele uitstraling.

Brouwerij: Devil's Peak

Stijl: IPA - New England /

Hazy

Alcohol: 6%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: droge-worst, gevogelte

Beoordeling: 7.5/10

5 Hopito Choco Brownie
Een flinke berg cacao en een haffel (*) lactose zorgen voor een

heel toffe chocolate milk stout. Toetsen van koffie en een

gebrande toets laten het lijken alsof je een brownie naar binnen

slurpt. Heerlijk! *: een Brabants afgeleide van 'handvol', geeft

kleur aan het leven. Laat honderd Brabanders een haffel chips

pakken en gemeten in kille kilogrammen zult u honderd

antwoorden krijgen. De ene haffel is de andere niet. Een haffel is

iets meer dan 2 (een paar), maar minder dan 12 (een dozijn)

Brouwerij: Hopito

Stijl: Stout - Milk / Sweet

Alcohol: 6%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 10-12 °C

Gerecht: barbecue, dessert

Beoordeling: 7.7/10
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6 De Moersleutel Oblivious (2022 Edition)
De comeback van een klassieker. Oblivious was een

geweldenaar van een IPA back in 2019 en waarom zou je iets wat

goed is niet nog eens doen?Een flinke bak Mosaic, Cascade en

Citra op een volle zachte body. De smaken en geuren van

mango, bessen en druif spatten je glas uit.

Brouwerij: Moersleutel

Stijl: IPA - New England /

Hazy

Alcohol: 7%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue, harde-kaas

Beoordeling: 8.9/10

7 Bird Brewery Aalscholver
Deze editie van de maandelijkse Bird Proeverij 'Leren proeven'

gaat over de saison. Bird heeft een 'gewone' saison gebrouwen,

deze Aalscholver dus en een variant waar subtiel gember aan is

toegevoegd. Het verschil is een versterkte kruidige smaak, met

een nóg  frissere ervaring.

Brouwerij: Bird Brewery

Stijl:

Alcohol: 7%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: gevogelte, harde-kaas

8 Bird Brewery Speciaalscholver
Deze editie van de maandelijkse Bird Proeverij 'Leren proeven'

gaat over de saison. Bird heeft een 'gewone' saison gebrouwen,

de Aalscholver dus en deze Speciaalscholver variant waar subtiel

gember aan is toegevoegd. Het verschil is een versterkte

kruidige smaak, met een nóg frissere ervaring.

Brouwerij: Bird Brewery

Stijl:

Alcohol: 7%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: gevogelte, harde-kaas

9 Sierra Nevada Atomic Torpedo
Sappige East Coast IPA gecombineerd met een bittere West

Coast IPA, gestapeld in een torenhoog blik dat er met een punt

uit zou zien als torpedo. Heftige smaken en heerlijke aroma's die

samen toetsen van sappig fruit, krachtige harsen en frisse

bloementuinen verspreiden door mond en neus. 

Brouwerij: Sierra Nevada Brewing

Co.

Stijl: IPA - Imperial / Double

Alcohol: 8,2%

Bitterheid: 3/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: salade

Beoordeling: 7.8/10

10 Yankee & Kraut Sugandese
Overheerlijke smaken van tropisch fruit, waaronder ananas. Goed

hoppig met een lichtzoete toets. De heerlijk zacht, gladde en

romige body zorgt voor een indrukwekkend geheel. Slechts licht

bitter. 

Brouwerij: Yankee & Kraut

Stijl: IPA - Imperial / Double

New England / Hazy

Alcohol: 8,4%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue, droge-worst

Beoordeling: 7.7/10
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