Zware bieren
Flurkse Feesten
Eindelijk is het zover! Jullie kunnen heerlijke biertjes komen proeven op de Flurkse Feesten.
Hieronder vind je terug wat we allemaal in de aanbieding hebben.
LI C H T M A AR LE KKE R
Flurkbrouwers - Simpel Duif (5,8 %)
Ondertussen al een klassieker van de Flurkbrouwers,
een fris tarwebier met een licht bittertje. De ideale
dorstlesser op een warme dag. Of gewoon eentje dat
naar meer smaakt.

Brouwerij Breda – Speciale Ass (5,2 %)
Met deze klassieker vanuit Leuven, brengt brouwerij
Breda de Speciale Belge-stijl terug in het leven.
Ondanks z’n lager alcoholpercentage brengt Special
Ass toch veel karakter mee. Een attente drinker vindt
toetsen van banaan en vanille terug.

Flurkbrouwers – Flurkoise (5,1 %)
De nieuwste telg van de familie, hier in primeur.
Flurkoise is een licht fruitbier met als basis frambozenen bosbessensap. Lactose werd toegevoegd om net dat
extra tikkeltje mondgevoel en zoetigheid te geven.
Het geheel wordt afgewerkt met een licht zuurtje.
Dus opgelet, bevat lactose!

Brussels Beer Project – Wedding Season (3,8 %)
Wedding Season is ontstaan als een trouwbier
gecreëerd door een bevriende chef. Het bier lijkt op
een frisse fruitsalade met kruiden zoals rozemarijn,
tijm en salie, afgerond met een licht zuurtje. Ondanks
het unieke, uiteenlopende smaakpallet, een
succesvolle combinatie.

Abbaye des Rocs – Saison (5,4 %)
Abbaye des Rocs is één van de oudste microbrouwerijen
van het land, opgericht in 1979 te Honelles. Begonnen
met een kleine zelfgemaakte installatie, uitgegroeid tot
een capaciteit van 4000 hectoliter. Sinds enkele jaren
brouwen ze een frisse, dorstlessende saison.
S T E R KE BL ON D JE S
Flurkbrouwers – Flurk Blond (8,0 %)
De stevige blonde Flurk is ondertussen een vaste
waarde geworden in de streek. De lichtzoete smaak in
combinatie met een mooie bitterheid en aanvullende
fruitige afdronk, zorgen voor een aangenaam en
toegankelijk bier.

Brouwerij Van Den Bossche – Pater Lieven
Tripel (8,0 %)
Pater Lieven tripel is een licht-amberkleurige tripel.
Kruidige en florale toetsen komen naar voor in de
geur. Van lichtzoete mout- en alcoholaccenten
evolueert de smaak naar een intensere bitterheid.

Brouwerij The Musketeers - Boudelo Grand Cru
(8,0 %)
Ontstaan uit de nieuwe telg abdijbieren van brouwerij de
Musketeers, een mooi gebalanceerd bier. De basis van
deze koperblonde grand cru is moutig met een zachte
carameltoets. Hierop speelt de kruidigheid met de
fruitige kant van het bier. Een zoet en zacht mondgevoel
staat je te wachten.

De Kroon – Delvaux (8,5 %)

Brussels Beer Project - Grosse Bertha (6,5 %)
Grosse Bertha is een mix tussen een tripel en een
hefeweizen. Een Duitse gist geeft aroma’s van banaan
en kruidnagel. Gebouwd op een combinatie van gerst en
tarwe, brengt Grosse Bertha een Duits kantje in België.

Bastion – Ravelijn (10,5 %)
Ravelijn met zijn 10.5% is een sterk blond
degustatiebier. Een fris, kruidig palet en florale
toetsen komen naar boven tijdens het drinken. Nog
maar net op de markt gebracht door Bierfirma
Bastion uit Diest.

Een speciaal blond bier met een robuuste
volmondigheid en een bloemig aroma. De geslaagde
combinatie van de zorgvuldig gekozen hop en een
fruitige gist maken van Delvaux een complex en
uitdagend boeket.

N E T IE T S ME E R H O P
Flurkbrouwers – Flurk Hopper (6,0 %)
Zoals bij een echte Amerikaanse IPA is er een stevige bitterheid aanwezig in combinatie met verse, fruitige, aromatiche hop.
Echter gaven de Flurkbrouwers dit bier een Belgische toets. Ze kozen om voor een volmondige moutigheid te gaan. De
Hopper staat klaar om uw smaakpapillen weer te prikkelen!
Wolf - Carte Blanche (8.5 %)
Wolf Carte Blanche is een sterk blond bier met een mooie hoppige toets. De hop zorgt voor een frisse toets van tropisch fruit.
Deze wordt gebalanceerd met een volmondig karakter en een zacht bittertje.
D UI S TE RE K A N T JE S
Flurkbrouwers - Flurk 9 (9,5 %)
Een donker, roodbruin bier met een crèmekleurige
schuimkraag. Het gebruik van havermout, geroosterde
gerst, kandijsuiker en een Belgische gist maken Flurk 9
een zacht bier met een stevig alcoholgehalte. Een echte
aanrader: Flurk 9 won een gouden medaille op de
European Beer Challenge in de categorie Abbey Style
Quadruppel.

Luvanium – Dark Side (9,0 %)
Dark Side is een degustatiebier gemaakt om
achterover te zitten en te genieten. Vol gebrande,
geroosterde chocolademouten. Om de complexiteit af
te werken zijn er tijdens de lagering eikenhoutenchips
gebruikt. Enjoy the dark side!

Dupont - Monks Stout (5,2 %)
Een lekkere stout gebrouwen door brasserie Dupont.
Naast de bekende Saison Dupont maken ze ook een
lekkere stout. In 1950 werd het bier voor het eerst
gebrouwen maar verdween even van de radar.en te zijn,
kwam Monks Stout in 2011 terug! Ondanks het lage
alcoholgehalte een bier met veel smaak.
E E N Z U UR T JE O M HE T AF TE LE RE N
Verhaeghe Vichte – Duchesse de Bourgogne (6,2 %)
Een typisch Vlaams Roodbruin bier, gemaakt in West-Vlaanderen. Zoals belangrijk bij deze stijl is de balans tussen zuur en zoet
uitmuntend. De maandenlange lagering op houten foeders (grote vaten), brengen een enorme complexiteit naar boven. Kortom
een juweeltje in een fles.
Den Herberg – Cuvée Devillé (6,2 %)
Den Herberg is een kleine brouwerij met brouwcafé te Huizingen. Vader en zoon Devillé brouwen en ontwikkelen er samen hun
bieren. Door hun ervaring met geuze en lambik, besloten ze Cuvée Devillé te maken. Een droog, amber bier dat net zoals Orval,
deels vergist is met wilde gisten.
Boon – Kriek (4,0 %)
Deze kriek wordt gecreëerd door een combinatie van oude en jonge lambik op grote eikenhouten vaten te laten rijpen. Aan de
vaten (foeders) word 25% krieken toegevoegd. Op volledig natuurlijke wijze ontstaat een mooi samenspel tussen zuur en zoet.
Oud-Beersel – Oude Geuze (6,5 %)
Deze oude geuze is geblend met lambik van verschillende jaren om de stevige zurigheid te balanceren. Oud-Beersel levert
hiermee een mooi voorbeeld van een Belgische klassieker in de Geuzewereld.

