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Beste lezer,
Bourgondisch Bierproeven 2019 is de
achtste editie van dit evenement.
Onze zoektocht naar bijzondere en
nieuwe brouwerijen heeft dit jaar weer
een mooi resultaat opgeleverd. Slechts
drie van de twaalf brouwerijen zijn hetzelfde als afgelopen jaar. Daarvoor willen
we bij deze de nieuwe brouwers graag
verwelkomen.
Het gebied van BB2019 is weer vanouds
met de pleinen Morenhoek en Luciushof.
Zoals u kunt zien zijn de plannen om
plein Morenhoek en plein Luciushof
direct te verbinden al in volle gang.
Dit jaar moet u helaas nog even gebruik
maken van de trap in de Luciushof om
het bovenliggende plein te bereiken.

Natuurlijk vergeten wij niet onze
vrijwilligers. Ieder jaar weer staan die
klaar, om deze dag in goede banen te
leiden.
Aan de hand van dit boekje, kunt u op
basis van uw eigen smaak, bieren
uitkiezen waarvan u deze dag kunt gaan
genieten. Kort samengevat :
Maak er voor u en andere bezoekers een
schitterende dag van.
Welkom op Bourgondisch Bierproeven
2019 !
Namens het bestuur,
Stichting Cultbier Heerlen,
Tim Harnischmacher
Pascal Senden
Boy Bosch
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Afgelopen jaar waren wij nog bezig
met een nieuw biertje. Zoals u wellicht
weet is dit een samenwerking geworden
met de heren van Demi-Sec. het bier
heeft de naam ‘‘Temara Blont’’ gekregen.
Misschien is het vandaag wel op tap te
verkrijgen.

Graag willen we dit jaar in het bijzonder
onze vaste sponsoren van het eerste uur
nog even extra in het zonnetje zetten.
Ca-Va interieur, Benders b.v., Swing-Inn
en Harnischmacher Architectuur danken
wij voor het geloof in ons evenement.

MEDEDELINGEN / HUISREGELS
FRISDRANKEN EN ANDERE DRANKEN
Voor andere dranken als bier kunt u terecht bij Dansschool
Swing-inn en de TWEE gezusters, de brasserie van de
Luciushof.
In verband met een andere schenkinhoud, kan het zijn dat er
een extra financiele vergoeding in rekening wordt gebracht.
Bij Luciushof worden fris en wijn contant afgerekend.

Excuses voor het ongemak.

GLASWERK
De gemeente Heerlen heeft het gebruik van
glaswerk toegestaan. Echter beperkt zich dit tot het plein
Morenhoek, plein Luciushof en een klein gedeelte van zowel
de Plaarstraat als de Oude veemarkt.
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WIJ ZULLEN ONS GLASWERK BUITEN ONS
OVERZICHTSGEBIED NIET TOELATEN.

TOILETTEN
Onze toiletten die wij mogen gebruiken zijn gelegen in het
gebouw van de Luciushof. De toiletten van Swing-Inn zijn
alleen voor bezoekers van de dansschool. Graag vragen wij u
hiermee rekening te houden.

ROKEN
Roken in de gebouwen en op het plein Luciushof is niet
toegestaan. We vragen u dan ook hier op te letten.

AFVAL
Afval hoort in de daarvoor bestemde zakken of bakken.
Laat het dus niet op plaatsen achter waar het niet thuis hoort,
zoals plantenbakken, tafels, banken en andere niet genoemde
plekken.

ACTIVITEITEN SWING-INN
VANAF
13:00 UUR Jaarlijkse danstest
Hip Hop en Kids-Dance
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ETEN OP DE LUCIUSHOF
Op het plein Luciushof worden enkele
lekkernijen verzorgd voor bij uw speciaal bier.
De verzorgende partij die u dit aanbieden is :
De brasserie van de TWEE gezusters.

Stichting Cultbier Heerlen

ASSORTIMENT :
Kaas en Worst met mosterd.

2 bonnen

Broodje met bal gehakt.

2 bonnen

ETEN OP DE MORENHOEK
Op het plein Morenhoek worden enkele
lekkernijen verzorgd voor bij uw speciaal bier.
De verzorgende partij die u dit aanbieden is :
Cho - Pain gevestigd te Heerlen

ASSORTIMENT :
Schaaltje Gehaktballetjes.

Portie variërend van

Luxe Kipsaté stick met saus, brood en uitjes.

1 tot 4 bonnen
3 bonnen
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Gelegen in het centrum van Heerlen
met twee professionele en sfeervol
ingerichte danszalen.
Deze grote danszalen voldoen aan
alle eisen om elke dansstijl optimaal
te kunnen uitvoeren.
Bovendien zijn deze zalen te huur
voor feesten, partijen, workshops,
presentaties en vergaderingen.

Plaarstraat 14
6411 JV Heerlen
[t] +31 (0) 45 571 18 00

www.swing-inn.nl
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Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief via www.swing-inn.nl.
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09 Brouwerij in de Nacht
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BIEREN OVERZICHT (68)

oplopend in alcoholpercentage

BROUWER

BIER

ALC. % STND SOORT

‘T Hofbrouwerijke

Dungeonmaster Series

-,- %

SOLO BEER

Raspberry Session IPA

3,5 %

‘T Hofbrouwerijke

Hof Weisse Widow

3,5 %

Daan’s Moonshine

Huell Melon Session

4,0 %

Magners

Irish Cider

4,5 %

In de Nacht Brouw.

White Rebel

4,8 %

SOLO BEER

Pilsner

5,0 %

Cultbier Heerlen

Zwart Goud 2018

5,0 %

SOLO BEER

Passion fruit Cocktail

5,0 %

Batjes Bier

Batteraaf

5,0 %

SOLO BEER

Weizen

5,0 %

MusLukt®

MusLukt® SummerChill

5,2 %

Daan’s Moonshine

Allemansvrind

5,5 %

‘T Hofbrouwerijke

Hofblues

5,5 %

In de Nacht Brouw.

Welverdiend

5,7 %

SOLO BEER

Strawberry Weizen Cocktail 6,0 %

Uiltje

Wingman

6,0 %

Brouwerij Pirlot

Hoppergod

6,0 %

‘T Hofbrouwerijke

Hop-a-Billy

6,0 %

SOLO BEER

Blond Ale

6,0 %

In de Nacht Brouw.

Fourmidable

6,0 %

Rufus Brouwerij

Prufus

6,0 %

SOLO BEER

De Goede Moordenaar

6,0 %
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Seizoensbier.
Blond, Lekker licht.
Berliner Weisse.
IPA Blond.
Cider.
Witbier.
Pilsner, Fris en Fruitig.
Alt. (Zoals Kolsch)
Fruitbier, Fris en Fruitig.
Pale Ale.
Weizen, Fris en Fruitig.
Tarwebier.
Eigenwijs Pilsner.
Stout.
Saison.
Weizen, Fris en Fruitig.
Witbier.
IPA Blond.
Saison.
Blond Ale, Licht blond.
IPA.
Blond.
Dubbel.

BIER

ALC. % STND SOORT

Brouwerij Pirlot

Serafijn6

6,0 %

Brewdog

Coin-Op Kaiser

6,0 %

‘T Hofbrouwerijke

Hoftrol

6,2 %

‘T Hofbrouwerijke

Hofdraak

6,2 %

Daan’s Moonshine

Stefke’s Stout (PRIMEUR) 6,3 %

Brouwerij Pirlot

Jeneverbier

6,5 %

In de Nacht Brouw.

Heinrich

6,5 %

‘T Hofbrouwerijke

Flower Sour

6,5 %

Brewdog

Hazy Jane

7,2 %

De Feniks brouwerij

Selfish Session Golden Ale 6,7 %

Rufus Brouwerij

Macker

6,7 %

JD Brewery

Rhubarbwire

6,9 %

Cultbier Heerlen

Temara Blont

6,9 %

De Feniks brouwerij

That’s Miss Brown To You 6,9 %

JD Brewery

De Porter van Limburg

6,9 %

Het Platte Harnas

Groot Geschapen

7,0 %

Het Platte Harnas

Dwars

7,0 %

Brouwerij Pirlot

3-Dubbel

7,5 %

‘T Hofbrouwerijke

Hofelf

7,5 %

JD Brewery

My Sweet Devil

7,5 %

De Feniks brouwerij

Ceci n’IPA...

7,5 %

Brouwerij Pirlot

Tripel

7,5 %

In de Nacht Brouw.

Cuvee La Nuit Chardonnay 7,7 %
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Amberkleurig.
Imperial/Double Pilsner
Ale.
Dubbel.
Stout.
Blond.
Dortmunder Export.
Ale.
New England IPA.
Golden Ale.
Amber bier.
Ciderbier.
Sterk Blond.
Brown Ale.
Porter.
Blond.
Dubbel.
Dubbel.
Tripel / Witbier
Blond.
IPA.
Tripel.
Champagne.
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BROUWER
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BROUWER

BIER

ALC. % STND SOORT

Rufus Brouwerij

Knoet

8,0 %

‘T Hofbrouwerijke

Blondelle

8,0 %

Daan’s Moonshine

Coffee Apporter

8,0 %

Batjes Bier

Verrèkkeling

8,0 %

Brouwerij Pirlot

Liter van Palleter

8,0 %

‘T Hofbrouwerijke

Anarkriek

8,5 %

In de Nacht Brouw.

Krysta

8,5 %

‘T Hofbrouwerijke

Bosprotter

8,5 %

Daan’s Moonshine

Drie keer nee is ja

9,0 %

Brouwerij Pirlot

Winter

9,0 %

Het Platte Harnas

Lamme Jan

9,0 %

‘T Hofbrouwerijke

Hofnar

9,0 %

MusLukt®

MusLukt® tripelGOLD

9,0 %

In de Nacht Brouw.

Donker Sur Lie

9,2 %

De Feniks brouwerij

ALL Good Things Are 3

9,3 %

De Feniks brouwerij

Hérétique

9,5 %

Rufus Brouwerij

‘Tism

10,0 %

De Feniks brouwerij

Jazz’ Black Oatmeal Delight 10,0 %

Brouwerij Pirlot

Devils heaven

10,0 %

‘T Hofbrouwerijke

Barfight

10,5 %

In de Nacht Brouw.

Liquid Love Bourbon

10,5 %

Rufus Brouwerij

Kwart

13,0 %
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Donker / Dubbel.
Imperial Saison.
Porter.
(DRy) Hopped Tripel.
Tripel.
Porter Kriek.
Sterk Dubbel.
Tripel.
Teckels Tripel.
Spiced Amber Ale.
Tripel.
Rogge IPA.
Tripel.
Quadruppel.
Tripel.
Strong Dark Abbey.
Tripel.
Outmeal Stout.
Oak Barrel Aged.
Imperial Stout.
BA Stout.
Quadrupel.

MARKIESSTRAAT 12 / 6411VN / HEERLEN
TEL 045 5716196 / WWW.HARNISCHMACHER.NL
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STICHTING CULTBIER HEERLEN
Temara Blont

Alc. 6,9 %

Het Heerlense muziekgezelschap
Demi-Sec heeft een eigen bier. Het
gerstenat is Temara Blont gedoopt,
vernoemd naar het bekendste
nummer van het zingende trio.
Het bier is vernoemd naar de
carnavalskraker Oh Temara.
Demi-Sec mocht niet alleen een
naam bedenken, maar ook meedenken
over de smaak. Het zijn liefhebbers van
zwaar blond bier en van Barbãr
honingbier. Dus Temara Blont heeft
de zoete smaak van honing en het
bittere van de hop.
Gebrouwen bij Heëlesche
Sjtadsbroewerie in het centrum
van Heerlen.
Het bier wordt in een beperkte
oplage geproduceerd.

Stichting Cultbier Heerlen

Biersoort :

Sterk Blond.

01

01
Zwart Goud

editie 2018

Alc. 5,0 %

Zwart goud is een fruitig donkerblond bier met
een verrassende smaak. Een pittig kleurtje met
een authentiek karakter.
Geïnspireerd op het ‘koempelbier’ uit de jaren ‘50
met een gitzwarte fles met witte sluiting.
Het is ontwikkeld in 2015 ter gelegenheid van
“Het jaar van de mijnen” in Heerlen en vooral ter
ere van alle oud mijnwerkers in de mijnstreek.
Gebrouwen bij Heëlesche Sjtadsbroewerie in
het centrum van Heerlen.
Het bier wordt in een beperkte oplage
geproduceerd.
Ingrediënten :
water, gerstemout, tarwemout, hop,
gist en honing.

Biersoort :

Alt. (Zoals Kolsch)
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SOLO BEER
In 2014 begint het verhaal als geintje tussen een aantal collega’s op de achterkant
van een viltje. Je moet Puck’s bieren
beginnen! Echt iets voor jou. Met een
achtergrond in bier ingrediënten moet
dat wel lukken!
We begonnen met experimenteren en
het brouwen van de eerste liters bier naar
eigen recept. De etiketten plakten we
met de hand op de flessen. Alle vrije uren
gingen op in de bieren.
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Vrienden, familie en bekende horeca
ondernemers moesten proeven! Is het
iets? Met steeds meer JA’s op zak gingen
we door. Eerst met z’n 3en, maar daarna
SOLO verder. In 2016 werd mijn passie
voor ambachtelijk bier omgezet in een
bedrijfje.
We introduceerden onze eerste 3 bieren
in eind 2016. Het begin was gemaakt.
We brouwen onze bieren in de ketels
van andere brouwerijen. Dat gaat goed,
maar door de steeds toenemende vraag
moeten we soms uitwijken naar andere
brouwerijen. Het bier bleek een groot
succes en het avontuur werd voortgezet.
Door de vele uitdagingen is het nog
maar de vraag of we ooit van een droom
op een biervilt zouden komen tot een
roestvrijstalen realiteit van een eigen
brouwerij. Mijn droom groeit nog Steeds
groter en het verhaal gaat door.

GEMERT

02

02
Pilsner

Alc. 5,0 %

Een lichte Pilsner (5%) met een
karakteristieke volle smaak.
Een pils met een mooie balans
van volle mout en frisse hop.

Biersoort :

Pilsner, Fris en Fruitig.

Weizen

Alc. 5,0 %

Een sterk verfrissend biologisch weizen (5%),
een combinatie van witbier en weizen.
De zachte volle moutsmaak in combinatie
met een zoet romige afdronk maken dit een
ideaal bier voor de zomer.

Biersoort :

Weizen, Fris en Fruitig.

Blond Ale

Alc. 6,0 %

Een Blond ale (6%) met heerlijk hop. Dit
zomerbier met frisse citrusfruit- en hop
tonen heeft een krachtige en vloeiende
afdronk.

Biersoort :

Blond Ale, Licht blond.
Alc. 6,0 %

Stoere bruine dubbel met geuren van
donker fruit en gebrande mout. Houtige,
Hoppig en fruitig met tonen van karamel.

Biersoort :

Dubbel.

Stichting Cultbier Heerlen

De Goede Moordenaar

02
Raspberry Session IPA

Alc. 3,5 %

Een zachte bittere Session IPA van (3,5%). Dit
echte zomerbier is heerlijk op het
terras en heeft een heerlijke droge afdronk
met invloeden van frambozen.

Biersoort :

Blond, Lekker licht.

Passion fruit Cocktail

Alc. 5,0 %

Heerlijke biercocktail. Waar Speciaalbier en
Cocktails samen komen. Passievrucht &
Limoen gaan aan de basis van deze cocktail.
Laat je verrassen door de combi van zoet
& fris.

Biersoort :

Fruitbier, Fris en Fruitig.

Strawberry Weizen Cocktail
Alc. 6,0 %
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Heerlijke biercocktail. Waar Speciaalbier en
Cocktails samen komen. Aardbeien &
Weizenbier komen samen met de perfecte
balans van zoet, zacht en fris.

Biersoort :

Weizen, Fris en Fruitig.

03

JD BREWERY
My Sweet Devil

Alc. 7,5 %

Belgisch blond bier met carahell en haver.
Geur:
Smaak:

granig, zoet, fruit snoepig.
zacht, zoet, romig, vol, licht
alcoholisch.

Biersoort :

Blond.

De Porter van Limburg

Alc. 6,9 %

Baltic porter met rookmut, whiskeymout
en gelagerd met jack Daniëls
houtsnippers.
Geur:
Smaak:

rook, koffie, granig.
rook, koffie, drop, turf/peat,

Biersoort :

Porter.

Rhubarbwire

Alc. 6,9 %

Appelcider met rabarber.
Geur:
Smaak:

zuur, fruit,
appel, rabarber, droog, zuur,
mousserende wijn.
ijn.
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‘T HOFBROUWERIJKE
Hoftrol

Alc. 6,2 %

Amberkleurig droge ALE met Brettanomyces
met een frisse fruitige toets.
Deze frisheid komt van een speciaal
opgekweekte gist. Lichte houtneus en een
aangenaam uitlopende bitterheid maken dit
een ideaal zomerbier.

Biersoort :

Ale.

Hofblues

Alc. 5,5 %

Een STOUT zoals hij zou moeten zijn.
Eten en drinken tegelijk. Een mokka neus
met een zoete toets. De licht gebrande
smaaktoets en een aangename bitterheid
maken deze stout plezant om te drinken.
Een biertje voor de liefhebbers, zeker niet
voor iedereen weggelegd.

Biersoort :

Stichting Cultbier Heerlen

Hofelf

Stout.
Alc. 7,5 %

Een ongefilterd, TARWETRIPEL met
hergisting op fles. Een zachte witbier
Met een mooi evenwicht tussen bitter,
zuur, kruidig en zoet. Met een schuimkraag
als een toef crème fraîche.

Biersoort :

Tripel / Witbier.

04

04
Blondelle

Alc. 8,0 %

Een frisse Imperial SAISON Een pittig
blondje, met kruidentoets en volmondige
mout smaak. Ook komen er heel lichtjes
bloementoetsen en potente pepertoetsen
om de hoek kijken..

Biersoort :

Imperial Saison.

Bosprotter

Alc. 8,5 %

Een ongefilterd, niet gepasteuriseerde
TRIPEL met hergisting op fles. Een “tripel”
om U tegen te zeggen. Goudblond brouwsel
met een volmondige moutsmaak, een lichte
karamel toets en een verfrissende bittere
afdronk.
Dit bier kan voor langere tijd bewaard
worden.

Biersoort :
Hofnar

Tripel.
Alc. 9,0 %

Biersoort :

Rogge IPA.
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Licht amberkleurige ROGGE IPA met een
wit rotsachtig schuim. Droog maar toch
fruitige aanzet die langzaam over gaat in
bitter. Hierbij komt ook een fijne scherpte
opzetten die lang blijft nazinderen.
Dit laatste effect heeft de hofnar te danken
aan de gebruikte whiskey mout.

‘T HOFBROUWERIJKE
Hofdraak

Alc. 6,2 %

Een donkere DUBBEL met een anijs/
zoethouten toets. En natuurlijk met de
bitterheid van’t huis.

Biersoort :

Dubbel.

Hof Weisse Widow

Alc. 3,5 %

BE.RLINER WEISSE. Fris zurig laag alcoholig
dorstlessertje. De fuggles singlehop gift
zijn niet alledaags, maar geven een leuke
twist aan het biertje.

Biersoort :

Berliner Weisse.

Anarkriek

Alc. 8,5 %

CHOCOLAT Sour PORTER met een frisse
schaarbeekse Krieken toets.
De krieken hebben 3 maand op het bier
gelegen,waardoor de pitjes mooi gebalanceerd uit de hoek komen.

Biersoort :

Porter Kriek.
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Flower Sour

Alc. 6,5 %

FRIS Zure Farmhouse Ale die meer dan 4
maand gelagerd heeft op frambozen en
bramen. Geholpen door een lacto delbrukii
en een brett bruxeliensis krijgt het bier een
mooie dimensie en kan je het nog wel een
paar jaartjes bewaren.

Biersoort :

Ale.

04

04
Hop-a-Billy

Alc. 6,0 %

SAISON GEDRYHOPPED met citra en of
Simcoe (hangt van mijn goesting af ).
Droog en uitgesproken citrus hoppig.
Niet echt bitter , maar wel tongstrelend
wrang.

Biersoort :

Saison.

Barfight

Alc. 10,5 %

IMPERIAL STOUT. Volmondig , mout bittere,
olieachtige vloeistof. Door deze eerste
impressie komen de gebriuikte Amerikaanse
hoppen lichtjes doorbreken om op het
einde de mond mooi te vullen met
groene hopsmaak.

Biersoort :

Imperial Stout.

Dungeonmaster Series

Alc. -,- %

Sezoensbier, éénmalig per jaar gebrouwen.
Hier mag je altijd iets speciaals verwachten.

Biersoort :

Seizoensbier.
Stichting Cultbier Heerlen

SINDS
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1932

B.V.

ZAND- EN GRINDHANDEL
TRANSPORTBEDRIJF

BROUWERIJ STOKERIJ PIRLOT
Collectie :

KEMPISCH VUUR

Hoppergod

Alc. 6,0 %

05

Hoppergod is een blonde IPA (geen echte
IPA vermits er geen Pale-Ale mout werd
gebruikt, maar enkel Pilsmout) en heel licht
van kleur (7 EBC). Een vlot doordrinkbaar
bier, toch een redelijk sterk gehopt bier.
Naast 2 bitterhoppen zijn er ook 3
verschillende aromahoppen gebruikt die
elk op een ander tijdstip werden
toegevoegd. Dit laat zich goed proeven
in de afdronk. Elke hop geeft zijn specifiek
aroma vrij, zodat je oneindig lang kan
genieten van de nabitterheid van dit
heerlijke bier.

Biersoort :

Blonde IPA.

Jeneverbier

Alc. 6,5 %

Dit bier moet samen gedronken worden
(geen duikboot) met de “Bierjenever”. In
deze jenever werd hop verwerkt en ter
plaatse gestookt. Een speciale ervaring:
jeneverbes in bier en hop in jenever.

Biersoort :

Blond.

Stichting Cultbier Heerlen

Jeneverbier is een blond bier, dat zeer licht
van kleur is (7 EBC). Door het gebruik van
jeneverbessen tijdens het brouwen krijgt het
bier een speciale toets die doet denken aan
Jenever. De bitterheid in de afdronk en de
geur van de jeneverbes zijn beide goed waar
te nemen.

05
3-Dubbel

Alc. 7,5 %

3–Dubbel heeft een lichtbruine, roestige
kleur (55 EBC).
Naast de klassieke pilsmout zorgen een
respectabele hoeveelheid Munich en
Cara-120 voor de volmondigheid. Enkele
procentjes Roast geven dan weer een
aangename gebrande toets in de afdronk.
De Magnum-hop levert een bitterheid van
26 EBU.

Biersoort :

Dubbel.

Tripel

Alc. 7,5 %

Stichting Cultbier Heerlen

Kempisch Vuur Tripel is een blond viergranenbier (11 EBC).
Een aangename volmondigheid, veroorzaakt
door de ideale mengeling van vier
verschillende granen. De hoeveelheid
tarwemout zorgt, door zijn eiwitten, voor
een stevige stabiele schuimkraag.
De fruitige, volle smaak wordt direct gevolgd
door een complexe, harmonieuze afdronk.
Dit komt door twee hop-variëteiten:
Magnum zorgt voor de bitterheid (32 EBU)
en Kent, voor een extra hoparoma. Tenslotte
nog een uitgelezen kruidenmengeling, die
juist dat ietsje meer geeft dan hop alleen.

Biersoort :

Tripel.

05
Kempisch vuur winter

Alc. 9,0 %

Volmoutbier, gebrouwen met natuurlijke
producten: water, mout (gerst, munich,
tarwe, haver, maïs) & hop.
Hergisting op es.

W
INTER
S PI C ED AM B ER AL E
ALC.

9,0%VOL

Biersoort : Spiced Amber Ale.

Devils heaven,

Alc. 10 %

Bier gebrouwen met natuurlijke producten:
water, mout & Hop.
Hergisting op es.
DEVIL
’ S HEA VEN
OAK B ARREL AGED
ALC.

10%VOL

Biersoort : Oak Barrel Aged.

Stichting Cultbier Heerlen

05
SERAFIJN
Liter van Palieter

Alc. 8,0 %
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Dit streekbier “Liter van Pallieter” is een
variant op de Serafijn Tripel. Het heeft
een bijzonder mooie schuimkraag! Het
kent een iets zoetkruidig bloemenaroma
met een lichte, bittere toets.
De smaak is karaktervol met een gevuld,
aangenaam body!
Biersoort :

Serafijn6

Tripel.

Alc. 6,0 %

Serafijn6 heeft een diepe warme amberkleur.
Het aroma kent een mooi karaktervolle en
afgeronde kruidigheid dankzij het gebruik
van verschillende mouten.
De natuurlijke bitterheid kent een lichte
toets opzij van de tong.

Stichting Cultbier Heerlen

Biersoort :

Amberkleurig.

Adres :

oplossen door toepassen

Carbon6, Blok W, S1
Kloosterweg 1
6412 CN HEERLEN
KVK nummer :

65945506
telefoon :

+ 31 (0) 658955233
+31 (0) 614159127
e-mail :

tec3d.info@gmail.com

www.tec3d.nl

Stichting Cultbier Heerlen

Stichting Cultbier Heerlen

Willemstraat 44
6412 AS Heerlen
www.cava-interieur.nl
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BATJES BIER
Verrèkkeling

Alc. 8,0 %

Een uitgekiende balans tussen een
traditionele, kruidige tripel en een
moderne IPA. Deze allemansvriend
heeft een amber-gouden kleur met
een stevige schuimkraag.
Door het gebruik van drie verschillende
granen en vier hopsoorten is dit bier
mooi in evenwicht.
De toevoeging van extra hop aan het
einde van het brouwproces (dryhop)
resulteert in een aromatisch bier met
fruitige toetsen en een ingetogen
bitterheid.

Biersoort :

(DRy) Hopped Tripel.

Batteraaf

Alc. 5,0 %

Een bier zonder veel fratsen.
Deze smakelijke doordrinker is
gebrouwen met één hopsoort,
waarvan we uiteraard wel meer dan
genoeg hebben gebruikt!

Bij een Batteraaf heb je dan ook maar
twee dingen nodig: een zonnetje en
grote dorst! Maar een van deze twee is
ook al een goed excuus ;-)

Biersoort :

Pale Ale.

Stichting Cultbier Heerlen

Dit bier is fris, niet te hoog in alcohol,
heeft een mooie body en je proeft
duidelijke citrusaroma’s. Kortom, hiervan
drink je er nog een. Of twee. Of drie...

07

BROUWERIJ DE FENIKS
De Feniks brouwt sinds dag één zelf zijn
vernieuwende bieren in een unieke fusion
stijl van Angelsaksische en Belgische
invloeden.
Op de voor de Belgische craft scène historische
site te Heule vinden tal van nieuwe bieren,
steeds hergist of aged op wijn-, whisky- en
cognac barrels, de weg naar de craft
bierliefhebber.
Live you passion ... Never give up!

Selfish Session Golden Ale

Alc. 6,7 %

De Selfish Session golden ale is een ongefilterd
blond bier van hoge gisJng. De combinatie van
twee soorten gerstemout (Pilsner/Pale Ale) en
twee soorten hop (Magnum/Cascade) en een gist
resulteren in frisse, vlotte doordrinker.

Stichting Cultbier Heerlen

Biersoort :

Golden Ale.

07
That’s Miss Brown To You

Alc. 6,9 %

Pittig bruintje. De chocolade mout geeft dit
bier met een stevige body meteen ook een
lichte bittere toets.

Biersoort :

Brown Ale.

Ceci n’IPA...

Alc. 7,5 %

Sterk hoppig amber bier gebrouwen met een
selectie van 2 hopsoorten. De toevoeging van
vlierbloesem geeft het geheel een frisse toets
in balans met de bitterheid van de hop.

Biersoort :

IPA.

ALL Good Things Are 3

Alc. 9,3 %

Biersoort :

Tripel.

Stichting Cultbier Heerlen

All Good Things Are 3 is een ongefilterde artisanale
tripel.
Toevoeging van zoete & bittere sinaasappelschil
samen met Dayap limoenschil geven dit bier een
mooi citrusaroma dat in balans wordt gehouden
door hergebruik van twee soorten hop
(Saaz/challenger)

07
Hérétique

Alc. 9,5 %

Degustatie bier boordevol kruiden zoals steranijs,
zoethout, kardemom, komijn en tikkeltje chili.

Biersoort :

Strong Dark Abbey.

Jazz’ Black Oatmeal Delight

Alc. 10,0 %

De havermout geeft deze Stout een fluwelen
mondgevoel dat wordt gebalanceerd met een
symfonie van koffiesmaken en verrassende, fruitige
esters.

Stichting Cultbier Heerlen

Biersoort :

Outmeal Stout.

HET PLATTE HARNAS
Groot Geschapen

BROUWERIJ
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Alc. 7,0 %

Een heerlijk blond bier, vol van smaak
met een prettige licht bittere afdronk.
De toevoeging van sinaasappelschil en
koriander is subtiel terug te vinden in de
smaak.

Biersoort :

Blond.

Dwars

Alc. 7,0 %

Met vier soorten gerst volmout gebrouwen is het een uitgebalanceerd en
toegankelijk bier geworden. Ga er maar
eens lekker voor zitten want hij is het
drinken dubbel en dwars waard!

Biersoort :

Dubbel.

Lamme Jan

Alc. 9,0 %

Met vier soorten gerst volmout gebrouwen is het een uitgebalanceerd en
toegankelijk bier geworden. Ga er maar
eens lekker voor zitten want hij is het
drinken dubbel en dwars waard!

Tripel.

Groeten,
Ridders in de orde van Het Platte Harnas

Stichting Cultbier Heerlen

Biersoort :

BROUWERIJ IN DE NACHT
Welverdiend

Alc. 5,7 %

Frisse en lichte Saison, typische smaak
van de Belle Saison gist, klein bittertje.

Biersoort :

Saison.

White Rebel

Alc. 4,8 %

Fris en kruidig van smaak met
een klein bittertje.

Biersoort :

Witbier.

Fourmidable

Alc. 6,0 %

Hop! Bloemen, grasje, groene kruiden in
de geur en een evenwichtig bittertje.

Biersoort :

Stichting Cultbier Heerlen

Heinrich

IPA.

Alc. 6,5 %

Smaken van de mout zijn prominent
aanwezig, brioche, brood, mooie
bitterheid. Volmondigheid en in
de geur licht honing.

Biersoort :

Dortmunder Export.
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Cuvee
La Nuit Chardonnay

Alc. 7,7 %

Frisse tonen van steenfruit, (enigzins)
rijpe appel, typische bloemige geur van
de Champagnegist.

Biersoort :

Champagne.

Krysta

Alc. 8,5 %

Volmoutige smaak, mondvullend, zoetige
indruk, onderliggend aroma van de sinaasappel en zoethout, klein bittertje en
toch een niet al te zware afdronk.

Biersoort :

Sterk Dubbel.

Donker Sur Lie

Alc. 9,2 %

Veel smaak, lichte kruidigheid door de
gember en roze peper, bittertje en toch
een redelijk ‘‘frisse’’ afdronk.

Biersoort :

Quadrupel.

Alc. 10,5 %

Evenwichtige smaak van de mouten,
koffie en chocolade, iets dropje en laurier.
De geur van houtrijping, vanille en caramel zijn ook in de smaak terug te vinden.
5 Maanden gerijpt op Bourbonvaten.

Biersoort :

BA Stout.

Stichting Cultbier Heerlen

Liquid Love Bourbon

10

ERIN’S ISLE
Magners Irish Cider
Smaken :

Alc. 4,5 %

Appel,
Berry,
Pear.

De enige originele Ierse cider en daarom favoriet
bij de echte Ierse pubs. Aangezien Ierse cider
minder droog is dan de Engelse varianten, is deze
veel toegankelijker voor Nederlanders en wordt
deze veel meer gewaardeerd. Cider is een
alcoholische dorstlesser die verkregen wordt door
de gisting van het sap van streng geselecteerde,
bij voorkeur bitterzoete, appels. Zo groeien alleen
al in de eigen boomgaarden van Magners Irish
Cider zeventien verschillende soorten die in de
juiste verhouding met elkaar vermengd worden.
De productie van cider is een redelijk eenvoudig
proces dat meer met wijn maken, dan met bier
brouwen te maken heeft.

Stichting Cultbier Heerlen

Biersoort :

Cider.

10
Brewdog Coin-Op Kaiser

Alc. 6,0 %

Roll in a quarter and get ready. This player one/
player two combo pits a backbone of pure pilsner
malt against a special move of Germanic dry hops.
Our Coin-Op Kaiser secures an extra credit thanks
to its elevation to export-strength ABV. Grassy,
pithy and able to hurdle any obstacle, this lager is
powered up and ready to rumble.
Coin-Op Kaiser – always accept the side quest.

Biersoort :

Imperial / Double Pilsener.

Brewdog Hazy Jane

Alc. 7,2 %

Hazy Jane is a Vermont style IPA, with low background bitterness, loaded with intense juicy fruit
character. Pineapple, stonefruit, mango, light resin
and hints of lime peel – this juicy IPA is full-bodied
and smooth, enhancing the soft ripe fruit flavours.
Hops: Amarillo, Chinook, Citra, Mosaic, Simcoe

Biersoort :

New England IPA.

Watermelon Wit Beer.

Biersoort :

Witbier.

Alc. 6,0 %

Stichting Cultbier Heerlen

‘Uiltje Brewing Company’
Wingman

DAAN’S MOONSHINE
Allemansvrind

Alc. 5,5 %

Florus de teckel leek iedereen z’n beste
vriend. Maar wel een met een nogal
eigenwijs karakter en de nodige streken,
waarbij hij het de brouwer niet altijd
makkelijk heeft gemaakt. Zoals je bij
aanwezigheid van een teckel mag
verwachten, ontstond een eigenwijs
moutige pils met een aangenaam bittertje en een fruitige afdronk. Een biertje
gebrouwen naar de ware aard van het
beestje.

Biersoort : Eigenwijs Pilsener, Blond.

Drie keer nee is ja

Alc. 9,0 %

Stichting Cultbier Heerlen

Je kan het drie keer zeggen, maar Florus
trekt toch wel zijn eigen plan. Deze
volmondige moutige tripel waaraan een
vleugje koriander is toegevoegd, leent
zich daarom prima voor het moment dat
je dat even zat bent. Een fijne balans tussen bitter en zoet. Een zwaar fruitig bier.
Ga er even goed voor zitten, en laat ‘m je
overkomen. Nee, Nee, Nee! Nou vooruit
dan maar.

Biersoort :

Teckels Tripel.

11

PRIMEURS :
Huell Melon Session

Alc. 4,0 %

Florus de teckel houdt van de zon. Maar
als hij enkel in het gras ligt te luieren,
mist hij alle fun. Florus’ avonturen zijn
nu gebotteld in een session IPA speciaal
voor de zomer; fris, fruitig gebrouwen
met een stevige bitterhop als basis en
een nieuwe hopsoort uit de UK, Huell
Melon, voor een aangenaam fruitige geur
en smaak. Als je niet bang bent voor een
volle smaak en stevig bittertje, en na een
of twee bier nog lekker actief wil zijn op
je zomeravond, dan is dit je stijl.

Biersoort :

11
PRIMEUR BIEREN

IPA Blond.

Stefke’s Stout

Alc. 6,3 %

Stefke’s Stout is een collaboration van illustrator Jules Calis samen met Brouwerij
Opener en Daan’s Moonshine.

Biersoort :

Stout.

PRIMEUR BIEREN

Stichting Cultbier Heerlen

Stefke is een ongeduldig en stout hondje
dat altijd op zoek is naar een lekkere
snack. Hij hopt lekker in het rond, maar is
op zijn tijd ook erg zoet. Proef in dit bier
Stefke’s Stoute streken: een strak begin,
een hoppig midden en zoet en droppig
einde. Bitter van hop en gebrande mout,
maar zeker niet verbitterd.

11
Coffee Apporter

Alc. 8,0 %

Florus de teckel leek iedereen z’n beste
vriend. Maar wel een met een nogal
eigenwijs karakter en de nodige streken,
waarbij hij het de brouwer niet altijd
makkelijk heeft gemaakt. Zoals je bij
aanwezigheid van een teckel mag
verwachten, ontstond een eigenwijs
moutige pils met een aangenaam bittertje en een fruitige afdronk. Een biertje
gebrouwen naar de ware aard van het
beestje.

Stichting Cultbier Heerlen

Biersoort :

Porter.

RUFUS BROUWERIJ
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MusLukt
Leny Franken en Leo Klein.
‘MusLukt’ is een bronzen vogel
ontworpen door Leny Franken van
atelier L2 art+design.
Een fantasievogel met het onzin-woord
MusLukt als perfecte naam voor deze
unieke sculptuur...
De MusLukt mag terecht het boegbeeld
van atelier L2 worden genoemd. Met
veel plezier en vooral met passie werkt
Leny Franken als beeldend kunstenaar
aan haar collectie die inmiddels in ruim
vijftien galeries in Zwitserland, België,
Duitsland en Nederland permanent te
zien is.

Stichting Cultbier Heerlen

Haar partner Leo Klein liet zich inspireren
door de MusLukt en bedacht het concept
voor het ‘vloeibare brons’, het MusLukt®
superior craftbeer.

13
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MusLukt® SummerChill Alc. 5,2 %
Na het zorgvuldige brouwproces laten
wij de MusLukt®SummerChill nog twee
weken narijpen en daarna wordt dit
kostelijk tarwebier ongefilterd gebotteld.
Met onze nieuwste telg de
MusLukt®SummerChill zetten wij een
mooie traditie van witbieren voort…

Biersoort :

Tarwebier.

MusLukt® tripelGOLD

Alc. 9,0 %

Is hét culinaire maatje en past uitstekend
bij vlees- en visgerechten en verrijkt
vegetarische bordjes!
MusLukt® tripelGOLD smaakt heerlijk bij
oude kazen, een handvol noten, hartige
tapas maar vooral in goed gezelschap op
de stoep, terras, tuin én in uw favoriete
restaurant.

Biersoort :

Tripel.

Stichting Cultbier Heerlen

Stichting Cultbier Heerlen

Wij bedanken u voor uw
komst en hopen u weer
te zien bij ons volgende
Bourgondisch Bierproeven

Datum :

Zondag 12 juli 2020
De tweede zondag van juli
2020.
Stichting Cultbier Heerlen

Schrijf het in uw agenda !

