
Moinette Blonde
Brasserie Dupont
Type: Blond  Alc.:8,5% 
Inhoud: 20 liter  Fustkop.: Sankey

Letterlijk: ‘blond bier in monnikenstijl’. 
Maar deze blond – al sinds 1955 het 
paradepaardje van de brouwerij –  
is zó vol van smaak, zó uitgesproken 
kruidig en warm dat het bijna een 
tripel is. Laten we over de stijl niet 
twisten maar blij zijn dat er nog 
brouwerijen zijn die dit soort 
fenomenale bieren brouwen!

Emelisse Dubbel
Brouwerij Emelisse
Type: Dubbel  Alc.: 7,5%
Inhoud: 20 liter  Fustkop.: Normale schuif

Een donker bier met een volle mout-
smaak en aromatische Europese hop-
soorten. De toevoeging van Belgische 
kandijsuiker geeft een licht zoetje. In 
Emelisse Dubbel is de gist van Westmalle 
gebruikt, wat dit bier zijn bijzondere 
karakter geeft – maar tegelijkertijd 
zeer gemakkelijk te drinken maakt. 

B e l g i u m  •  A l c .  8 , 5 %  v o l .  
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Wipers Times 14
Brouwerij Kazematten
Type: Blond Ale  Alc.: 6,2% 
Inhoud: 20 liter  Fustkop.: Normale schuif

In de oude kazematten van de Belgische stelling Ieper 
vindt u een spectaculaire proefbrouwerij die banden 
heeft met Rodenbach en St. 
Bernardus. Dat belooft vuur-
werk! De naam verwijst naar 
een krant uit de Grote Oorlog; 
het bier laat ons de vrijheid 
vieren waarvoor toen bitter 
gevochten werd.

Abt 12
St. Bernardus
Type: Gerstewijn  Alc.: 10%
Inhoud: 20 liter  Fustkop.: Normale schuif

Over klassiekers gesproken… ‘Hemelse 
nectar’ of ‘dichterbij Westvleteren
kunt u niet komen’ ooit gehoord? 
Hoe u het wendt of keert: met z’n 
intense smaak waarin krenten, 
rozijnen en rijp rood fruit te herken-
nen zijn, is Abt 12 van St. Bernardus 
eenvoudigweg een van de allerbeste 
bieren ooit gemaakt.

W W W . B i E r E n c o . n l 

Bourbon Barrel Stout
Anderson Valley Brewing
Type: Barrel Aged Stout  Alc.: 5,8% 
Inhoud: 30 liter  Fustkop.: Key-Keg

Wat krijg je als je een volmondig stout enige tijd 
op Bourbonvaten laat rijpen? 
Natuurlijk, een hint van Bourbon 
– maar ook de warme houtsmaak. 
Espresso-, toffee-, vanille- en pure 
chocoladetonen. Een unieke sa-
menwerking van Amerikaans am-
bachtelijk brouwen en Wild Turkey 
Bourbon. Sit back and enjoy!

B i e r 
van het

Brutus
Maximus Brouwerij
Type: American Amber Ale  Alc.: 6,0%
Inhoud: 20 liter  Fustkop.: Normale schuif

Weinig bieren hebben zo’n contrast tussen de naam en 
de smaak: allesbehalve bruut of wreed maar perfect 
gebalanceerd en harmonieus. 
In een stijl laat het zich slecht 
vangen – zelf hebben de brou-
wers er nogal wat woorden voor 
nodig: full-flavored American 
Amber Ale. Het is een bier dat je 
moet ondergaan…

Kreuz des Südens
Weihenstephan
Type: Tarwebock  Alc.: 6,5% 
Inhoud: 30 liter  Fustkop.: Normale schuif

Deze Weizenbock is vergist met het 
klassieke Weihenstephaner Hefeweizen-
gist én Bordeaux-wijngist – verder 
is Australische Galaxyhop gebruikt. 
Verwacht een ultrafruitige smaak-
explosie van de oudste brouwerij 
ter wereld. Ontwikkeld én gebrouwen 
in de proefbrouwerij van de Universiteit 
van München.

Kipling
Thornbridge
Type: South Pacific Pale Ale  Alc.: 5,2% 
Inhoud: 20 liter  Fustkop.: Key-Keg

Met Jungle Book of backpacken 
heeft dit bier niets te maken. Wel 
blijven we in zuidelijke sferen 
want vanwege de gebruikte 
hopsoort mag het een South 
Pacific Pale Ale heten. Het zijn niet 
de meest confronterende smaken, 
maar als je slechts één bier mee mocht 
nemen naar een tropisch onbewoond eiland…

Poperings hommel bier
Van Eecke
Type: Belgian IPA  Alc.: 7,5% 
Inhoud: 30 liter  Fustkop.: Sankey

Bepaalde bieren hebben inmiddels een legendarische 
status – hommel bier hoort 
hier zeker bij. Misschien wel de 
meest originele Belgian IPA, al 
had men daar toen nog nooit van 
gehoord. Wel: van oudsher hét 
bier om de verse hopoogst mee 
te vieren als eerbetoon aan de 
regio. Ook: eenvoudig briljant.
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Natuurlijk wilt u uw gasten blijven verrassen 
en nieuwsgierig houden. Een uitgelezen manier 
om dat te doen is wisselende bieren van het vat 
aanbieden, passend bij het seizoen. Zo’n bier is 
vanzelfsprekend van de juiste ondersteunende 
materialen voorzien. Maar waar haalt u de tijd 

vandaan om zo’n programma op te zetten? 
En hoeveel verschillende leveranciers 

heeft u daar wel niet voor nodig?

Wel, één leverancier volstaat, en het kost u vrijwel 
geen tijd. Met Bier van het Moment heeft u elk 

kwartaal keuze uit vijf passende en verrassende 
bieren om uw wisselkraan mee te vullen. Origineel 

glaswerk, viltjes, een tapruiter en informatieve 
flyers – in alles kan worden voorzien. U heeft er 

geen omkijken naar!

Onze bierambassadeurs nemen graag de tijd om 
samen met u een keuze te maken uit ons pro-

gramma. Daarna gaat alles vanzelf, u en uw gasten 
kunnen een jaar lang bijzonder genieten!
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Brixton Porter
Brewdog
Type: Porter  Alc.: 5,0%
Inhoud: 30 liter  Fustkop.: Key-Keg

Onze vrienden van Brewdog, de 
dappere brouwers voor wie 
grenzen er slechts zijn om te 
overschrijden, hebben zich met 
deze porter tot doel gesteld door-
drinkbaarheid en smaakrijkheid te 
combineren. Missie geslaagd: een bak 
vol smaak met een dreigende kleur: helemaal 
Brewdog. En dit alles met maar 5 procent alcohol!

Troubadour Magma
Brouwerij The Musketeers 
Type: Triple IPA  Alc.: 9% 
Inhoud: 20 liter  Fustkop.: Normale schuif

Slechts weinig Belgische brouwers heb-
ben het aangedurfd om het Amerikaanse 
voorbeeld te volgen; hop gebruikt men het 
liefst met mate. Zo niet hier! Maar het is 
ook weer niet zo veel dat je mond scheef 
trekt. Bij Troubadour Magma ontmoeten 
het beste van Tripel en Hopheads elkaar
in een verbijsterende smaakexplosie!

columbus
Brouwerij ‘t IJ 
Type: Tripel  Alc.: 9,0% 
Inhoud: 20 liter  Fustkop.: Normale schuif

‘Het ei van Columbus’ was een hoog-
tepunt in de geschiedenis: er werd 
bewezen dat alles kan, mits je 
maar voldoende verbeeldings-
kracht hebt. Hieraan ontbreekt 
het de ijgenzinnige brouwers al-
lerminst, getuige dit ijzersterke bier. 
Voor de liefhebber, want absoluut een 
zwaargewicht: stevig, vol en krachtig.

london Pride
Fuller’s 
Type: Bitter  Alc.: 4,1% 
Inhoud: 30 liter  Fustkop.: VHS 3-hoekig

Wist u dat London Pride de meest 
gedronken en populairste ‘premium ale’ 
in Engeland is? Sterker nog: dit bier 
belichaamt zo ongeveer alles wat Brits 
is, tot en met de stiff upper lip aan toe: “A 
gentleman at the bar, every inch a gentle-
man.” Dit biertype is de oorsprong van 
Palm Spéciale en De Koninck.

Yellow Snow iPA
Rogue
Type: IPA  Alc.: 6,5%
Inhoud: 30 liter  Fustkop.: Key-Keg

U snapt zelf ook wel waarom u be-
ter geen gele sneeuw kunt eten – en 
anders kunt u altijd Frank Zappa even 
opzetten. Speciaal voor de kleurrijke 
liefhebbers onder u, maakten de boefjes 
van Rogue deze seizoensvariant van de 
uitstekende IPA: boordevol knisperende 
hop en een lekker vette moutbasis.

BESTEllEn
Bestel bij uw bierexpert, via de website www.bierenco.nl, per e-mail 
via bestelling@bierenco.nl of telefonisch bij de afdeling verkoop bin-
nendienst via 020 – 480 2000.

Bestel bij voorkeur drie maanden van tevoren: sommige brouwers
vullen de bieren speciaal voor Bier van het Moment af. 

UiTlEVEring
De uitlevering vindt zo veel mogelijk plaats via de door u geselecteerde 
drankenleverancier.

HoUDBAArHEiD En rEToUrnErEn 
De bieren hebben bij juiste opslag een houdbaarheid van drie maan-
den. Aangeslagen vaten dienen binnen tien dagen te worden opgetapt, 
anders kan het bier verzuren. Door u bestelde vaten kunnen wij niet 
retour nemen of vergoeden, tenzij het een vat met een kwaliteits-
probleem betreft (mits niet meer dan 20 procent is opgetapt).

ProMoTiEPAKKET
Bij een bestelling van ten minste 60 liter per bier ontvangt u een gratis 
promotiepakket. Hierin zitten (op basis van beschikbaarheid) minimaal 
6 glazen, een tapruiter, tafelkaarten, vilten en/of een poster. 

TAPKoPPEn
Voor de in deze folder genoemde bieren heeft u verschillende 
tapkoppen nodig. Sankey (bajonetfitting) wordt in Nederland het 
meest gebruikt. Micromatic (schuifkoppeling) wordt o.a. gebruikt 
door Hoegaarden, Leffe en Palm. Key-Kegkoppelingen worden gebruikt 
voor kartonnen en plastic one-way vaten. Voor de 20-liter vaten is een
tapkop met een klein handvat nodig.

ExTrA onDErSTEUning
Bier van het Moment wordt ook dit jaar extra ondersteund voor vaste 
deelnemers. Naast het bovenstaand omschreven promotiepakket krijgt 
u uniek Bier van het Moment-materiaal (zoals een taplens, glaswerk en 
tafelstandaard) én gratis bier!

Deelname minimaal 2 keer per kwartaal (minimaal 60l per bier):
• Per bier een promotiepakket (min. 6 glazen, een tapruiter, 
 A6-formaat tafelkaarten, vilten en/of een poster). 
• Bier van het Moment-materiaal (10 tafelstandaards waarin u 
 per biermoment de informatieve A6-formaat tafelkaarten kunt 
 plaatsen, 6 degustatieglazen voorzien van het Bier van het 
 Moment-logo en minimaal 1 taplens).
• Eén GRATIS krat bier naar keuze uit het actuele Bier van het 
 Moment-aanbod (uitgeleverd in december 2015).

Deelname minimaal 3 keer per kwartaal (minimaal 60l per bier):
• Per bier een promotiepakket (min. 6 glazen, een tapruiter, 
 A6-formaat tafelkaarten, vilten en/of een poster). 
• Bier van het Moment-materiaal (10 tafelstandaards waarin u 
 per biermoment de informatieve A6-formaat tafelkaarten kunt 
 plaatsen, 12 degustatieglazen voorzien van het Bier van het 
 Moment-logo en minimaal 1 taplens).
• Eén GRATIS fust bier naar keuze uit het actuele Bier van het 
 Moment-aanbod (uitgeleverd in december 2015).

PUBliEKSliEVEling
Welk bier zou u graag in 2016 uit de tap zien stromen? Een bier dat u 
alleen uit de fles kent? Een bier dat u uit het buitenland kent? U kunt 
een suggestie doen voor bieren van alle merken uit binnen- en buiten-
land. Mail uw suggestie naar cs@bierenco.nl en maak kans op 60 liter 
gratis Bier van het Moment-bier! 

Met de winnaar wordt persoonlijk contact opgenomen. Indien meerdere mensen 
dezelfde suggestie hebben gedaan voor het winnende bier wordt er een winnaar 
geloot. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

W W W . B i E r E n c o . n l 

Anchor Saison Spring Ale 
Anchor Brewing
Type: Saison  Alc.: 7,2%
Inhoud: 20 liter  Fustkop.: Normale schuif

De meest klassieke en eerbiedwaardige 
Amerikaanse ambachtelijke brouwerij 
overtreft zichzelf met deze tradi-
tionele Saison. Wel geeft men er 
een bescheiden ‘eigen’ draai aan 
die jaarlijks verschilt. Helemaal 
precies weten we dus nog niet hoe 
‘ie gaat smaken, maar wij steken er 
onze handen voor in het vuur!

floreffe Dubbel
Brasserie Lefebvre
Type: Dubbel  Alc.: 6,5% 
Inhoud: 15 liter  Fustkop.: Normale schuif

Over klassiekers gesproken: dit is 
er weer een. Met alle nieuwigheden 
in bierland moet je uitkijken deze 
pareltjes niet uit het oog te verliezen. 
Heerlijk doordrinkbaar, een mild 
zoetje maar bovenal een harmonieus 
smaakpalet waar mout en kruiden 
elkaar ontmoeten. Proost, namens 
de Abdij van Floreffe!

Easy iPA 
Flying Dog
Type: session IPA  Alc.: 4,7% 
Inhoud: 30 liter  Fustkop.: Key-Keg

Leuk, al die hopbommen uit Amerika 
– maar de meeste zijn zo stevig dat 
doordrinken er niet in zit! Hier heeft 
Flying Dog iets op gevonden: de volle 
en intense hopsmaak van een typische 
American IPA gecombineerd met een 
laag alcoholvolume. Hiervan kun je dus 
rustig en geregeld genieten… 
Isn’t life easy?

Yakima red
Meantime Brewing Company
Type: Red Ale  Alc.: 4,1% 
Inhoud: 30 liter  Fustkop.: Key-Keg

Wij genieten graag van de exotische 
na-men van sommige hopsoorten. 
Neem Yakima, een hop die naast de 
grassige en bittere tonen een 
delicaat vermoeden van notigheid 
heeft. Deze combinatie in een Red 
Ale geeft een smaakvol, doordrink-
baar en warm resultaat. Heerlijk met 
geroosterd varkensvlees.

Waterloo Triple 7 Blond
Anthony Martin
Type: Blond  Alc.: 7,5%
Inhoud: 15 liter  Fustkop.: Normale schuif

200 jaar geleden viel het doek de-
finitief voor Napoleon, de grootste 
kleine man ooit. Om de slag bij 
Waterloo te herdenken – er zijn 
beelden, schilderijen en wat al niet 
meer – is er nu dan ook een bier, 
naar oorspronkelijk recept. We zul-
len u de woordspelingen besparen 
en zien uit naar Belgisch vakwerk!
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