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Brugse Zot

Orval 

Duchesse de Bourgogne

Is een goudblond bier met een rijke schuimkraag en 
een fruitig aroma. Het bier wordt gebrouwen met 
vier verschillende moutsoorten en twee aromatische 
hopvariteiten die het bier een unieke smaak geven. 
Met een alcoholgehalte van 6% is het een even-
wichtig doordrinkbier met karakter.

Iemand die geen bier lust heeft zeker nog nooit 
Duchesse de Bourgogne gedronken.  Haar diep 
rood bruine kleur is niet alleen te danken aan de 
moutsoort waarmee dit bier gebrouwen is, maar 
ook aan de rijpingsfase.  Na de hoofdgisting en de 
tweede lagering wordt er nog een keer gelagerd in 
eikenhouten foeders. De in het eikenhout aanwezige 
looistoffen geven de Duchesse de Bourgogne haar 
fruitige karakter. Duchesse de Bourgogne heeft een 
volle, zoete en frisse smaak: een robijnrood juweeltje.

Is naast dat er een prachtig legendarisch verhaal aan 
vast hangt ook een heerlijk biertje. Deze trappist 
wordt gebrouwen in de Abdij Notre-Dame d’Orval. 
Orval is een mooi amberkleurig bier met kruidige 
hoparoma en een bitterzoete  smaak. Een echte 
aanrader!

Het logo van Orval is een Forel met een ring in zijn 
bek. Dit verwijst naar de legende van gravin Mathil-
de van Toscane, die in 1076 een groep Italiaanse 
monniken bezocht die in dat gebied woonden. Toen 
ze per ongeluk haar trouwring in de bron liet vallen, 
smeekte ze God om hulp. Er kwam onmiddelijk 
een forel tevoorschijn met de ring in zijn bek. Uit 
dankbaarheid gaf ze de monniken geld om een abdij 
te stichten en ze noemde het gebied een ‘val d’ or’ 
(‘gouden dal’).
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Pauwel Kwak

Hopus

Barbãr

Is een amberkleurig bier met een fruitig en moutig 
aroma, een licht kruidig karakter met zoethouttoetsen 
en een wat lichte bittere smaak die verneembaar is in 
de fijne afdronk. Het mooie van dit bier is dat ondanks 
zijn hogere alcoholgehalte van 8%, het bier een zachte 
smaak behoud. Kortom een bier die iedere bierdrinker 
geproefd moet hebben!

Pauwel Kwak werd in de tijd van Napoleon gebrouwen 
door brouwer Paul Kwak in de koetsierherberg De 
Hoorn in Dendermonde.  Het bijzondere bier werd zo 
populair in de regio en mensen kwamen van heinde en 
verre om een paar goeie glazen te nuttigen. Vele wilde 
ook graag onderweg een glas nuttigen. Dus bedacht 
dhr. Kwak een speciaal soort glas wat men aan de kar 
kon bevestigen, het koetsiers glas.

Is een goudkleurig bier met een smeuïge schuimkraag 
en een krachtige neus. Door de toevoeging van ho-
ningsuiker die tijdens het brouwproces wordt omgezet 
in alcohol krijgt dit prachtige bier een geur van ho-
ning. Barbãr heeft een zachte smaak met een lichtzure 
toets die zorgt voor een verfrissende smaak.

Dit blonde, koperkleurige bier met een dikke schuim-
kraag is gebaseerd op een geheim recept dat werd ge-
brouwen naar aanleiding van de bruiloft van Paul 
Lefebvre. Door de vele verschillende hopsoorten wordt 
dit bier gekenmerkt door een intens bittere smaakerva-
ring.  Het smaakevenwicht van dit bier van hoge gisting 
wordt hersteld door de fruitige aroma’s en moutsmaken, 
zonder de initiële smaak te verdoezelen. De bittere 
afdronk duurt lang, maar is niet storend, is krachtig, 
maar niet overweldigend, is elegant, maar niet
exuberant… Kortom: elke slok is de perfecte voorberei-
ding op de volgende.
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Straffe Hendrik

Rochefort 8

Sint Bernardus abt 12

Gouden Carolus Tripel
Dit traditionele goudkleurige bier werd in 1491 
gebrouwen voor de Orde van het Gulden Vlies. Dit 
zijn leden die de vliesridders worden genoemd, zij 
behoren in de streng katholieke Oostenrijkse tak 
tot de Europese adel. Tot heden wordt dit bier nog 
volgens traditioneel recept gebrouwen, waardoor het 
tot het oudste traditioneel gebrouwen bier van de 
brouwerij behoort.  Tja... wie houdt er nou niet van 
de zuivere, keurige smaak van dit zwaarder, ietwat 
kruidig en doch verfrissend goudblonde bier.

Is een echt Brugs tripel bier. Dit bier wordt gebrou-
wen met een subtiele mengeling van zes speciale 
moutsoorten. Het bier is krachtig van smaak, met 
rijke toetsen van mout, karamel en hop.  Dit behoor-
lijk straffe bier heeft een alcoholgehalte van 9%. Dit 
straffe bier is voor de echte genieters onder ons.

Wordt gebrouwen in Abdij Notre-Dame de Saint-
Rémy, hier brouwen nog zo’n 15 tal monniken die 
bekend staan om afzondering. De kloostergebouwen 
en meeste brouwerijen zijn verboden terrein voor gas-
ten. Er worden drie bruine bier gebrouwen in Roche-
fort,  met als enige verschil de zwaarte van het bier. 
Rochefort 8 is de middelste van de drie. De donkere 
fruittoetsen en de alcohol zijn mooi in evenwicht. De 
smaak is lichtzoet, een beetje droog met vooral toch 
de nodige dosis bitter in de afdronk. Met zijn heerlijke 
smaak, roodbruine kleur en crémekleurige schuim-
kraag behoort dit bier tot de echte toppers.

De absolute top in de hiërarchie (Pater, Prior, Abt) 
van de St.Bernardusbieren en tevens het bier met het 
hoogste alcoholgehalte (10,5% alc. vol).  
St. Bernardus abt 12 is een donker bier met een 
volle, ivoorkleurige schuimkraag. Het paradepaardje 
van de brouwerij dat zich vlot laat drinken door zijn 
zachte volmondige smaak. Het bier heeft een zeer 
fruitig aroma, zit boordevol complexe smaken en 
blinkt uit door zijn lange bitterzoete afdronk. 
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