PRODUCT-FICHE STREEK- EN SPECIAALBIEREN
voor afhaal Bar-B-Queen & bijstellingen “All-In” formule (versie: 20160410)

FLES 0,75 CL

KLEUR

ALCOHOL

Queue de Charrue
Blond

Blond

6,6°

Belgisch bier van hoge gisting met een vrij zachte en
gulle smaak. Presenteert minder bitterheid dan Tripel.
Gering fruitig aroma.

Queue de Charrue
Oud Bruin

Bruin

5,4°

Belgisch bier, typisch Vlaams oud bruin bier.
18 maand gerijpt in eikenhouten vaten waardoor het
bier een fruitige en complexe smaak bekomt. Licht en
verfrissend karakter.

Queue de Charrue
Tripel

Blond

9,0°

Belgisch bier met een mooie goudkleurige schittering,
hergist op de fles. Mooi vast wit schuim met aroma’s van
gerst en hop. Verlengde en evenwichtige ietwat bittere
smaak welke ronder en rijper wordt na verloop van tijd.

Queue de Charrue
Rood

Rood

8,7°

Belgisch Bier. Geparfumeerd bier met het vruchtensap
van kersen (14%). Heerlijk fruitig en verfrissend.

Liefmans
Goudenband

Arthur's Legacy
Jack the R.IPA
“Limited Edition”

Bruin

Amber

8,0°

8,0°

BESCHRIJVING

Behaalde bronzen medaille op de European Beer Star
2015 te München (blinde proefsessies). Vlaams oudbruin bier van verschillende gerijpte batches. Bier van
gemengde gisting met een rijping tussen de 4 en 12
maand in de kelders van de brouwerij te Oudenaarde.
Naast de milde zure smaak, veel zoet fruit waardoor het
zacht en goed door-drinkbaar is.
Belgisch bier, gebrouwen in micro-brouwerij De Hoorn te
Steenhuffel. Arthur’s Legacy refereert naar Arthur Van
Roy, de grootoom van de huidige familiale brouwer.
Arthur was visionair en bleef halsstarrig geloven in het
succes van hoge-gisting-bieren.
Fruitig bier met smaaktoetsen van frisse citrusvruchten.
De IPA heeft een sterke bitterheid af. Ook zoete smaak
van caramel.

FLES 0,75 CL

KLEUR
Papegaei

Straffe Hendrik
Heritage
“Limited Edition”

Blond

Bruin

ALCOHOL
8,0°

11,00°

BESCHRIJVING
Belgisch bier, licht drinkbaar met rijk boeket van hoparoma’s.
Papegaei wordt bereid met verse hopbellen, dit wil
zeggen dat de hopbellen gedroogd zijn maar niet
verwerkt tot extract waardoor ze hun natuurlijke vorm
en smaak behouden.
Bier van hoge gisting met nagisting in de fles.

Belgisch bier, speciale versie van de Straffe Hendrik
Quadrupel gerijpt gedurende meer dan 1 jaar op houten
wijnvaten uit de Bordeauxstreek.
Het bijzondere rijpingsproces geeft het bier een
complexe smaak- en geurpalet dat evalueert doorheen
de jaren.
In combinatie met de subtiele smaak van wijn en hout,
valt de terugkeer van de kruidigheid en bitterheid van
Quadrupel op. Verder vallen zouthout en donker fruit als
rozijnen, pruimen en vijgen te ontdekken in het palet van
het bier. Bij veroudering (lange houdbaarheid, minstens
10 jaar) kan met rekenen op de ontwikkeling van
toetsten van porto.
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