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Gulden Draak 9000
Quadrupel
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Met zijn diepgouden kleur en fijne pareling
verleidt dit heldere bier je met een licht en warm
fruitig aroma. Het zoete van de caramelmout
zorgt samen met de alcoholwarmte (10,5
vol.%) voor een mooi afgerond bouquet in de
smaak. De hergisting met wijngist brengt een
diepe, zeer lange nasmaak.
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De geschiedenis van deze Meetjeslandse
brouwerij begint in 1784 als ‘Brouwerij De Peer’.
Na WOI veranderde de naam in ‘Brouwerij
Bios’. Bios verwijst naar het Grieks – bios
betekent ‘leven’. De brouwerij brouwt ‘levende
bieren’, met smaakevolutie. Vandaag draagt
ze de familienaam ‘Brouwerij Van Steenberge’
en staat de 6de generatie aan het roer. Deze
onafhankelijke familiebrouwerij is een van de
meest moderne van het land. Andere bieren:
Bornem, Augustijn, Piraat, St.-Stefanus, Celis
White, Leute Bokbier...

bier van
de maand

De geschiedenis van deze Meetjeslandse
brouwerij begint in 1784 als ‘Brouwerij De Peer’.
Na WOI veranderde de naam in ‘Brouwerij
Bios’. Bios verwijst naar het Grieks – bios
betekent ‘leven’. De brouwerij brouwt ‘levende
bieren’, met smaakevolutie. Vandaag draagt
ze de familienaam ‘Brouwerij Van Steenberge’
en staat de 6de generatie aan het roer. Deze
onafhankelijke familiebrouwerij is een van de
meest moderne van het land. Andere bieren:
Bornem, Augustijn, Piraat, St.-Stefanus, Celis
White, Leute Bokbier...

Verantwoordelijke Bier van de maand:
Jan Van Dyck, Hoogstraat 132,
2580 Beerzel - Tel.: (0491)35 86 53
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