€

€

zo lang de voorraad strekt

zo lang de voorraad strekt

bier

bier

Bink Blond

Bink Blond

Blond, zeer licht amberkleurig bier van 5,5 vol.%
alc. met rotsachtig, gebroken wit schuim dat
kant op je glaswand klost. Gestage pareling van
minuscule belletjes. Moutige neus. Moutsmaak
ook, met fijne maar duidelijk aanwezige
bitterheid van Belgische hop. De opklimmende
bitterheid houdt lang aan en in de nasmaak
evolueert ze naar een sec einde. Voldoende prik
in je mond.
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Kerkom,
Kerkom-bij-St.-Truiden

Kerkom,
Kerkom-bij-St.-Truiden

In 1878 opgericht groeit de brouwerij uit tot
één der grootste van Limburg. Wanneer ze in de
twintiger jaren de pilsboot mist breken moeilijke
tijden aan tot ze uiteindelijk in 1968 stopt. In
1988 herstart de ondertussen gepensioneerde
Jean Clerinx zijn brouwerij, weliswaar op kleine
schaal. Het gaat weer niet goed (geen opvolging,
verouderde brouwinstallaties) tot in 1999 Marc
Limet de brouwerij overneemt en een uitgebreid
gamma streekbieren op punt zet. Andere bieren: Winterkoninkske, Adelardus, Bloesembink,
Bloesemkriek, Kerckomse Tripel, Reuss, e.a.
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Jan Van Dyck, Hoogstraat 132,
2580 Beerzel - Tel.: (0491)35 86 53
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