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Wit, fijnmazig ruim schuim op een stevig
parelend bleekblond Mechels stadsbier van
6,5 vol.% alc. Frisfruitige, licht citrusachtige
neus. In de smaak mooie harmonie van fijne
hopbittere toetsen en een fluweelzachte
tongstreling. De nasmaak vloeit levendig
prikkelend langzaam uit.
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De wortels van brouwerij Het Anker liggen
in de 15de eeuw, toen de begijnhofzusters er
bier brouwden voor de zieken van hun “Krankenhuis”. Keizer Karel (16de eeuw) was verzot
op het Mechels bier. De familie van Breedam
koopt de brouwerij in 1872, en zij komt tot
grote bloei. In de tweede helft van de 20ste
eeuw kent de brouwerij een grote terugval
en krijgt ze het moeilijk. Charles Leclef (5de
generatie) neemt in 1990 de brouwerij over.
Een dynamisch en doordacht beleid van
belangrijke investeringen, restauraties en
vernieuwingen zorgen ervoor dat Het Anker
vandaag opnieuw springlevend is.
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