
1 Low Five Aerobic Session
Low Five is een brouwerij die alles brouwt met een

alcoholpercentage lager dan vijf procent. Daar zijn ze dan ook

erg goed in geworden. Heel tof spul voor voor of na een aerobic

sessie. Een lekker frisse, fruitige en bittere session IPA met

bloemige en fruitige geuren.

Brouwerij: Low Five

Stijl: IPA - Session

Alcohol: 3,9%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 6-8 °C

Gerecht: barbecue, droge-worst

Beoordeling: 6.7/10

2 Skagen Bier Tropisch Blond
Verpakt in een blik met unieke kunst uit Schagen heeft deze

tropische blonde een scheepslading aan hoparoma's en frisse,

fruitige smaken. Precies wat je mag verwachten van een bier met

een dergelijke naam. 

Brouwerij: Brouwerij De Werf

Stijl: Pale Ale - American

Alcohol: 5,5%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue, gefrituurde-

snacks

Beoordeling: 7.5/10

3 Superfreunde Rookie
SUPERFREUNDE uit Hamburg heeft deze IPA al een hele tijd in

hun core zitten, maar noemen hem nog steeds de Rookie IPA,

oftewel de beginneling. De naam heeft echter vooral betrekking

op de drinker er van; een geweldig bier om men te laten wennen

aan IPA. Vol hoppige geuren en fris fruitig van smaak, maar toch

die heerlijke bitterheid die je wil in een IPA met een fijne body.

Puur genot.

Brouwerij: Superfreunde

Stijl: IPA - American

Alcohol: 6%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 4 - 6 °C

Gerecht: droge-worst,

gefrituurde-snacks

Beoordeling: 7.5/10

4 Walhalla Helios
De Griekse zonnegod Helios weet wel wat lekker is. Daarom

heeft Walhalla een bier naar hem vernoemd dat precies bij hem

past. Zonnig, fris, dorstlessend, fruitig en zacht. Een gouden

combinatie van hop en mout met een ontzettend zomers uiterlijk

én zomerse smaak.

Brouwerij: Walhalla Craft Beer

Stijl: IPA - New England /

Hazy

Alcohol: 6,5%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue, harde-kaas

Beoordeling: 8.0/10

5 Muifel Oops We Did It: A Can
Ohjee, het is gebeurd. Muifel heeft al eens eenmalig een special

afgevuld op blik, maar nu ook een bier waar ze wat langer mee

door willen gaan. Deze double dryhopped New England IPA

bevat citra- mosaic en idaho-7 hop en heeft een basis van gerst,

haver en tarwe. Lekker dik dus vol tropische aroma's en smaken

met een frisse afdronk. En blik is best natuurlijk. 

Brouwerij: Muifelbrouwerij

Stijl: IPA - New England /

Hazy

Alcohol: 7%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue, droge-worst

Beoordeling: 7.7/10
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6 De Snor Hang Snor
Traditioneler vind je ze niet. De Hangsnor, een vertoning van

weleer. Zo ook dit bier; een traditionele tripel met smaken van

koriander, kardemom en sinaasappelschil. Zoals het ooit allemaal

begon en zoals De Snor (en ook ik) het altijd lekker heeft

gevonden. 

Brouwerij: De Snor

Stijl: Belgian Tripel

Alcohol: 7,8%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: droge-worst,

gefrituurde-snacks

Beoordeling: 6.7/10

7 Van Moll / Oedipus Gospel
Deze saison heeft gerijpt op cognac- en witte wijn-vaten. Een

kruidige basis met een friszure en bloemige toets van de witte

wijn. Houttannines en de duidelijk merkbare smaak van cognac

geven het geheel een complexe afdronk waar zoet, zuur en bitter

een heel gaaf samenspel beleven.

Brouwerij: Van Moll

Stijl: Farmhouse Ale -

Saison

Alcohol: 8%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: gevogelte, vegetarisch

Beoordeling: 7.1/10

8 Jopen Super DuPA Dutch Pale Ale
Eigenlijk niet gebrouwen voor de Nederlandse markt, maar toch

konden we wat blikken krijgen. Heerlijke geuren en smaken

vliegen je om de oren. Zoet en tropisch met een wat bittere

afdronk. 

Brouwerij: Jopen

Stijl: IPA - Imperial / Double

Alcohol: 8%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 6-8 °C

Gerecht: droge-worst,

gefrituurde-snacks

Beoordeling: 7.4/10

9 Poesiat & Kater The Poetry of Hangovers Verse
11: Imperial Hibiscus Ruby IPA
Poesiat &amp; Kater heeft brouwers met een Spaans/Mexicaanse

achtergrond. Daarom ook de vele op Mexico geïnspireerde

recepten. Zo ook deze op de Mexicaanse Hibiscus Ijsthee

gebaseerde Red IPA. Een dikke basis van melanoïdemout,

aangevuld met Simcoe en Centennial hop en afgetopt met een

flinke lading hibiscus bloemen. Betoverend!

Brouwerij: Poesiat & Kater

Stijl: IPA - Red

Alcohol: 8,5%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue, salade

10 Dutch Bargain Pardon My Backfire
Pas even op hè, dit bier heeft een alcoholpercentage van 14%.

Hetzelfde recept gebruikt als bij een knaller van een tripel, maar

in plaats van drie soorten graan zijn hier drie soorten fruit

gebruikt, namelijk perzik, aardbei en framboos. De suikers in

deze fruitsoorten zijn dan ook meevergist, wat heeft geleid tot dit

hoge percentage alcohol. Het eindresultaat is een flink zure en

dikke rode fruitbom met een gebalanceerde smaak door de

zoetheid die de alcohol meegeeft.

Brouwerij: Dutch Bargain

Stijl: Sour - Fruited

Alcohol: 14%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue, dessert

Beoordeling: 7.0/10
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