DO YOU DARE?
BOCKBIER

BOCKBIER

BOCKBIER

Uiltje Apfelstrudel
Doppelbock 11,0%

De Molen
Bok & Poot 6,3%

Christoffel
Bock 7,8%

Apfelstrudel Doppelbock is een krachtig, zoet
vloeibaar sprookje. Boordevol smaken van kaneel,
vanille, appels en rozijnen - op een bedje van donkere
chocolade.

What if.... bokkenpootjes en bockbier elkaar
tegenkomen in een bier? Dat levert een mindblowing
bockbier op! Verwacht de smaak van amandel
meringue en chocolade.

St. Christoffel Bock is meermaals uitgeroepen tot
beste dubbelbock van Nederland! Drink dit
doordrinkbare, donkerbruine bier en ervaar hoe de
tonen van koffie en pure chocola zich ontwikkelen.

HERKOMST:

Haarlem, Nederland

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

HERKOMST:

Bodegraven, Nederland

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

HERKOMST:

Roermond, Nederland

WAAROM APFELSTRUDEL DOPPELBOCK?

WAAROM BOCK & POOT?

Neo-klassiek en mindblowing
bier van dé Nederlandse
bierpionier. What if:
bokkenpootjes meet bockbier?

WAAROM CHRISTOFFEL BOCK?

Klassiek dessert met schuim erop.
Verrassend bier van een
verrassende brouwerij.
Als dessert, of als begeleider van jawel, Apfelstrudel.
FOODPAIRING

FOODPAIRING

FOODPAIRING

BOCKBIER

BOCKBIER

BOCKBIER

Krachtige chocolade desserts,
apfelstrudel.

Stamppot andijvie, chocolade
dessert.

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

Meermaals uitgeroepen tot beste
en lekkerste bockbier van
Nederland. Christoffel Bock zet
al decennia de toon met zijn
bockbier.

Gekruide gerechten, pittige en
belegen kazen.

Weihenstephaner
Korbinian 7,4%

BrewDog
90 Day Bock 8,0%

Van Moll
Opgebokt! 7,5%

Korbinian is een donker bruine doppelbock met een
volle smaak. Bij elke slok proef je hinten van
pruimen en vijgen.

Doppelbock uit Schotland - jawel! Drie maanden
gerijpt, vandaar de naam. Volle smaken van graan en
toast, met een fruitige Amerikaanse hopgeur. Het
geeft geuren van steenfruit en een lichte bitterheid.

Van Moll voegt aan herfstbock een subtiele dosis hop
toe. Het combineert donkere karamel- en
chocolademout die een toegankelijke, karaktervolle
smaak geeft.

HERKOMST:

Freising, Duitsland

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

HERKOMST:

Ellon, VK

BESCHIKBAARHEID:

Blik & Fust

HERKOMST:

Eindhoven, Nederland

WAAROM KORBINIAN?

WAAROM 90 DAY BOCK?

WAAROM OPGEBOKT?

FOODPAIRING

FOODPAIRING

FOODPAIRING

Traditionele Duitse Doppelbock:
een zwaardere variant van een
'gewoon' bockbier. Vernoemd
naar de Heilige Korbinian.

Doppelbock uit Schotland.
Aparte smaaksensatie door de
Amerikaanse hopsoorten.
Maar liefst drie maanden gerijpt
- vandaar de naam.

Varkensgebraad, bockworst,
schnitzel Wiener art

Chocolade(desserts),
(blauwschimmel)kaas.

LAGER

BESCHIKBAARHEID:

Blik

Toonaangevende Eindhovense
craft brouwerij - de gekste!
Subtiel én karaktervol. Je proeft
chocolade terwijl het er niet in
zit.

Roast pork, hamburger met
bacon, chocolade, gerookte kazen.

WEIZENBOCK

WEIZENBOCK

BRLO
Lederhoppen 6,0%

Weihenstephaner
Vitus 7,7%

DAVO
Weizenbock 8,8%

Kraakhelder, goudkleurig en met een riante, gebroken
witte, schuimkraag. Passend bij het Festbier type is het
intens broodachtig en een tikkeltje kruidig. Zoet van
het graan, tikje karamel en kruidige bitterheid.

De robuustere versie van de klassieke Hefeweizen. De
karakteristieke geur en smaak, vol van banaan en
abrikoos, wordt aangevuld met een beetje kruidnagel.

Lekker zwaar bockbier, diep robijnrood van kleur, met
de frisse smaak van een Weizen.

HERKOMST:

Berlijn, Duitsland

BESCHIKBAARHEID:

Fles

HERKOMST:

Freising, Duitsland

WAAROM LEDERHOPPEN?

WAAROM VITUS?

FOODPAIRING

FOODPAIRING

Festbier aus Berlin. Festbier is
een steviger lagerbier, bedoeld
om rustig te genieten. Rijk, vol
en prettig mondplakkend.

Varkensvlees, schnitzel,
hamburger.

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

Tarwebock (Weizenbock) is een
onderschatte bierstijl. Vitus
drinkt als Hefeweizen - on
steroids. Deze tarwebock past in
elke goede horeca!

Varkensvlees, saté, oude
geitenkaas.

HERKOMST:

Deventer, Nederland

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

WAAROM WEIZENBOCK?

Doordrinkbaar genietbier.
Ziet eruit als een bock, drinkt als
een Weizen. Deventer meets
Beieren.
FOODPAIRING

Vleesschotels, spareribs, gegrilde
vis, gegrilde groenten,
schapenkaas, chocolade.

DOUBLE/IMPERIAL

DONKER

DONKER

Stone
Fear Movie Lions 8,5%

Vicaris
Generaal 8,5%

Martha
Brown Eyes 12,0%

Ongefilterde DIPA die een West-Coast draai geeft aan
de NEIPA-hype. Boordevol fruitsap (lijkt het) en
tropisch fruit. De bitterheid is mild en vol in balans.

Vicaris Generaal is een roodbruin bier van hoge
gisting met een mooi getinte schuimkraag en met
hergisting op fles en vat. Deze generaal is een bier
voor de geoefende bierliefhebber.

Quadrupel met nagisting op de fles, in de traditie de
Belgische Trappistenbrouwers. Aangename fruitige
geuren van appel, gekonfijte peer, rijpe aardbei en
kersen met een licht kruidige toets van o.a. anijs.

HERKOMST:

Escondido, VS

BESCHIKBAARHEID:

Blik

HERKOMST:

Dendermonde, België

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

WAAROM GENERAAL?

WAAROM BROWN EYES?

FOODPAIRING

FOODPAIRING

FOODPAIRING

Eerste generatie familiebrouwerij
met lange historie. Ongefilterd,
ongepasteuriseerd: al het goeds
uit de granen blijft bewaard in
het bier. Moderne klassieker.

Cheesecake.

Een van de nieuwste Belgische
brouwerijen. Rubensiaans
degustatiebier. From Martha with
love!

Gekruide gerechten, pittige en
belegen kazen.

Gekruide gerechten,
vleesgerechten, pittige kazen.

LAGER

QUADRUPEL

Fles

Kortrijk, België

WAAROM FEAR MOVIE LIONS?

Top-10 Amerikaanse craft
brouwerij. Uitvinder van de
West Coast IPA stijl. Topzwaar
qua smaak, lichtvoetig
doordrinkbaar.

BESCHIKBAARHEID:

HERKOMST:

LAGER

De Molen
Peer & Walnoot 8,5%

Weihenstephaner
Festbier 5,8%

Thornbridge
Feallan 6,0%

Voor de Peer & Walnoot heeft De Molen ervoor
gekozen om een lichtere barley wine te maken
waardoor de rijpe vruchten aroma’s wat afgezwakt
worden maar de zoetkracht behouden blijft.

Klassieke Zuid-Duitse Premium Hallertauer Tradition
hop geeft dit bier een uitgesproken zacht en
harmonieus karakter. De eindeloos lange rijping
geeft een perfect gebalanceerde smaak.

Wil je Oktoberfest vieren op Engelse wijze? Bingo!
Diep goud gekleurd, met een volle, ronde en
goedgevulde moutbasis als het decolleté van een
Beierse Mutti. Licht kruidige tinten van de hop.

HERKOMST:

Bodegraven, Nederland

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

HERKOMST:

Freising, Duitsland

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

WAAROM FESTBIER?

WAAROM FEALLAN?

FOODPAIRING

FOODPAIRING

FOODPAIRING

Überklassiek en origineel
Festbier, gebrouwen voor de
nazomerse Volksfeesten. De
granen komen allen van nabije
boerderijen.

Chocoladedessert, notensalade.

Meest bekroonde brouwerij uit
Engeland. Goed voorbeeld van
hoe Thornbridge ook met
niet-Engelse bierstijlen een
moderne klassieker schept.

Varkensgebraad, gegrilde kip,
schnitzel Wiener art.

FLAVORED IPA

Blik

Bakewell, Engeland

WAAROM PEER & WALNOOT?

Neo-klassiek en mindblowing
bier van dé Nederlandse
bierpionier. What if: peer
walnoten ontmoet?

BESCHIKBAARHEID:

HERKOMST:

Varkensgebraad, gegrilde kip,
schnitzel Wiener art.

FLAVORED IPA

BIERE DE GARDE

Flying Dog
The Fear 9,0%

Beavertown
Bloody 'Ell 5,5%

Kerel
Bière De Garde 7,0%

The Fear van Flying Dog is een Imperial Pumpkin Ale.
Dit bier gebrouwen met puree van lokale pompoenen
en heel wat smaakvolle kruiden. De aroma's en
smaken doen je denken aan pompoentaart!

Een explosie van citrusvruchten en
bloedsinaasappel, mooi gebalanceerd met
delicate moutsmaken.

Verwant aan saison: ver uitgegist, dus een prettig
droog mondgevoel – uiterst dorstlessend. Licht
fruitig, licht bitter en een stevig aards karakter.

HERKOMST:

Maryland, US

BESCHIKBAARHEID:

Fles & Fust

HERKOMST:

Londen, Engeland

BESCHIKBAARHEID:

Blik

WAAROM BLOODY ‘ELL?

WAAROM BIÈRE DE GARDE?

FOODPAIRING

FOODPAIRING

FOODPAIRING

Fruitige en kruidige IPA.
Herfstige fruitige smaakexplosie.
In your face artwork en smaak.

Pompoensoep (met The Fear!),
pompoenstamppot, cheesecake.

CR

A FT SODA

De ‘original’ Wostok. Ingrediënten als
dennennaalden-olie, Taiga-wortel en kardemom
geven het drankje een frisse, kruidige en bovenal
unieke smaakbeleving.
Berlijn, Duitsland

WAAROM TANNENWALD?

Smaak en geur van een
dennenbos. Feestelijke
najaarssoda.

Salades, kip en gevogelte, witvis,
vette vis, jonge en romige kazen.

CRAFT SODA

Wostok
Tannenwald 0,0%

HERKOMST:

Uniek en onderscheidend flesje.
Relatief onbekende, en dus
onderschatte, Noord-Franse
verwant van de saison. Droog,
kruidig en aards.

Pittige (Aziatische) gerechten,
salades.

CRAFT SODA

Fles

Tielrode, België

WAAROM THE FEAR?

Amerikaans 'antwoord' op
bockbier: traditioneel brouwt
men er pompoenbier. Vroeger, bij
gebrek aan graan, bleek
pompoen een prima vervanger.

BESCHIKBAARHEID:

HERKOMST:

BESCHIKBAARHEID:

Fles

Ferm Kombucha

Mandarijn/Steranijs 0,0%

CR

A FT SODA

Gefermenteerde thee van topkwaliteit met
smaken van mandarijn en steranijs. Gebrouwen
op ambachtelijke wijze met natuurlijke en
biologische ingrediënten.
HERKOMST:

Brugge, België

BESCHIKBAARHEID:

Blik

WAAROM MANDARIJN/STERANIJS?

Gecertificeerd biologisch en
gemaakt in België. Ter
vervanging van te zoete drankjes.

BESTELLEN?

Vraag jouw accoun
tm

anager of ga naar

FOODPAIRING

Fris fingerfood.

FOODPAIRING

Fris fingerfood.

zakelijk.daretodrin

kdifferent.nl

