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Kapittel Prior 9
Donker amber tot bruin bier met een bijna bei-
ge, dik schuim dat inzakt. Het bier parelt dun-
netjes. Een weldoend aroma van zachte mout 
(er worden 4 moutsoorten gebruikt) en wat 
zoetigheid. In de volronde smaak proeven we 
mout, zeer zacht bitter van de twee hopsoorten 
en de geroosterde mout en fijne steranijszoe-
tigheid. In de erg lang uitvloeiende nasmaak 
komt alcohol bescheiden opzetten. Degustatie-
bier tot en met !
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Van Eecke, Watou
In 1820 werd de in 1795 tijdens de Franse  
Revolutie geplunderde en afgebrande brouwerij 
in Watou terug opgericht. Door huwelijk werd 
ze in 1862 eigendom van de familie Van Eec-
ke. Met haar lekkere Kapittelbieren viel ze niet 
meer weg te denken in de streek. Via trouwen 
en erven werd de familie Leroy in 1962 eige-
naar. In 1981 werd het fameuze Hommelbier 
gecreëerd, in 1985 Watou’s Wit. Het bottelen 
van de bieren verhuisde in 1995 naar de mo-
dernere brouwerij Het Sas van de familie Leroy 
in Boezinge. Vandaag hanteert de 7de genera-
tie Leroy’s de roerstok.
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