
1 Opener Rood-Wit-Brouw
Om te vieren waarbij je de Nederlandsche driekleur mag voeren.

De koning, het leven, de doden, de bevrijding. In Nederland

maakt het stiekem niets uit wanneer je de vlag uithangt; als je

hem maar niet de grond laat raken. Flink doordrinken deze

oranje rakker dus. Een beetje zoals Wim-Lex zelf denk ik. 

Brouwerij: Opener

Stijl: Red Ale - Other /

Orange

Alcohol: 4,5%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 6 - 8 °C

Gerecht: gefrituurde-snacks,

harde-kaas

Beoordeling: 6.6/10

2 Dutch Border Kellerbier
Voor dit bier is de brouwerij uit De Lutte net de grens over

gestapt en hebben het idee voor hun eigen ongefilterde pils mee

naar Overijssel genomen. Doordat het vat tijdens de vergisting

niet wordt afgesloten verdwijnt er veel koolzuur uit het bier. Door

de volledige vergisting worden alle restsuikers omgezet. Dat

alles resulteert in een vrij droog en laag koolzuurhoudend bier.

Brouwerij: De Smokkelaar

Stijl: Kellerbier / Zwickelbier

Alcohol: 5,5%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 6-8 °C

Gerecht: barbecue, droge-worst

Beoordeling: 6.5/10

3 Rock City Carte Blanche
Tot 15 februari 2022 konden alle Rock City fanaten een

inzending doen om hun ontwerp op de flessen te krijgen. Een

tijdje later werden deze labels gebruikt op hun nieuwste iteratie

van dit bier. Een frisse White IPA met Citra en El Dorado. Wist je

dat bij de eerste versie het etiket volledig wit was en het puur

bedoeld was om zelf in te kleuren en dit daarna een eigen leven

ging leiden?

Brouwerij: Rock City Brewing

Stijl: IPA - White

Alcohol: 5,5%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: pasta, salade

4 Poesiat & Kater Meyer Hazy IPA
Een Hazy IPA gebrouwen met haver en gerst. Gehopt met Citra,

Ekuanot en Sorachi Ace, wat voor een fijne bittere, maar ook

fruitige smaak zorgt. Gelukkig klopt de naam niet met de prijs

voor dit bier, voor een Donnie kun je al een aantal Meyers in je

koelkast zetten.

Brouwerij: Poesiat & Kater

Stijl: IPA - New England /

Hazy

Alcohol: 6,3%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue, droge-worst

Beoordeling: 7.1/10

5 Frau Gruber Yeast Is King 2022
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Frau Gruber! De Duitse

brouwerij is 5 jaar oud geworden en daarom brengt ze een paar

bieren van de eerste core-range terug. Yeast Is King heeft in de

eerste jaren veel fans vergaard, met deze verjaardagvariant

zullen er daar nog velen bij komen.

Brouwerij: Frau Gruber

Stijl: IPA - New England /

Hazy

Alcohol: 6,3%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue

Beoordeling: 8.2/10
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6 Frontaal Cryosaurus Kveik IPA
De traditionele en moderne brouwwerelden komen samen in dit

bier, zoals op het etiket ook goed te zien is. De oude Kveik-gist

uit Noorwegen en een van de laatste hopwijzen met cryo hops.

Door de hop in zijn geheel in te vriezen blijft er nog meer van de

smaak bewaard, samen met de oergist zorgt dat voor een

bijzondere combinatie.

Brouwerij: Frontaal

Stijl:

Alcohol: 7%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: barbecue, gefrituurde-

snacks, harde-kaas

Beoordeling: 7.6/10

7 Kaapse / Oersoep Kick
De brouwers van Oersoep en Kaapse zijn samengekomen om

deze Amerikaanse variant van een Berliner Weisse te brouwen.

Bij het Duitse origineel is het normaal om bij het zurige basisbier

een zoete fruitsiroop toe te voegen. In Florida kiezen ze voor

eenzelfde basisbier, maar voegen tijdens het brouwproces hele

tropische vruchten, citruszeste en fruitsappen toe.Een perfect

bier om de Sunshine State in je eigen achtertuin te beleven. (De

zon is helaas niet inbegrepen)

Brouwerij: Kaapse Brouwers

Stijl:

Alcohol: 7,5%

Bitterheid: 3/5

Serveren: 4-6 °C

Gerecht: gefrituurde-snacks,

salade

Beoordeling: 7.1/10

8 De Kneiter Paasei Bock
Waar Pasen ook alweer precies over gaat vergeet ik altijd. Wat ik

niet vergeet is de jaarlijkse zoektocht naar paaseitjes. Met de

kleine chocolaatjes kan het nog wel eens gebeuren dat ze zo

goed verstopt zijn dat ze jaren later pas gevonden worden, de

kans dat deze biereieren blijven liggen is véél kleiner. Een

lentebock met de smaak van je favoriete Paassnoepgoed, een

echte kneiter! 

Brouwerij: Brouwerij Hoop

Stijl: Bock - Hell / Maibock /

Lentebock

Alcohol: 8%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 6-8 °C

Gerecht: dessert, gevogelte

Beoordeling: 7.8/10

9 Deciduous Won't Back Down
Pikzwart. Dan heb ik het over het blik, het bier en de

overblijfselen van het verbrande huis van Tom Petty. Die brand

zorgde voor de inspiratie voor het lied met dezelfde naam als dit

bier, 'I Won't Back Down' is dan ook de perfecte

drinkbegeleiding.Volgens Untappd-gebruikers is het perfect als

dessert, maar ook als ontbijt. Deze romige Porter kun je dus écht

de hele dag drinken!

Brouwerij: Deciduous

Stijl: Porter - American

Alcohol: 8%

Bitterheid: 2/5

Serveren: 10-12 °C

Gerecht: dessert, rood-vlees

Beoordeling: 8.0/10

10 Kompaan Lager Tales: Baltic Porter
Dit bier was perfect tijdens de koude winterdagen, maar past ook

prima bij lange zomeravonden. Deze Baltic Porter is eigenlijk een

vermomde Lager. Tijdens rustige avondjes bij een kampvuur kun

je lekker lezen hoe dat precies zit door het etiket van het blik te

halen.

Brouwerij: Kompaan

Stijl: Porter - Baltic

Alcohol: 8,1%

Bitterheid: 1/5

Serveren: 8-10 °C

Gerecht: barbecue, harde-kaas

Beoordeling: 7.3/10
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