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Tungri Bitter

Tungri Bitter

Romige, witte schuimkraag op een goudgeel, lichtjes mistig bier van 7,5 vol.% alc. dat voorzichtig
parelt. Fruitigfrisse citrusneus. De smaak is eveneens fruitig met vrij sterke, warme bittertoetsen.
Stevige prikkeling in de mond en aangenaam
zachtbittere (Cascade hop) afdronk. Gebrouwen
met enkel de 4 basisingrediënten van bier (water,
gerstemout, hop & gist), zonder kruiden of andere
toevoegingen.
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Davy Daniëls, die mee aan de opstart van brouwerij Anders! stond, en ook bij Au Phare in Tongeren betrokken was, bleef dromen van ‘een eigen
brouwerij in Tongeren’. Hij was tevens de initiatiefnemer van het bier Amburon (samentrekking van
Ambiorix en Eburoon). Dit bier verdween van de
markt, maar leeft voort in de naam van de gloednieuwe brouwerij. Eind 2016 werd de eigen brouwinstallatie (2000 liter per brouwsel) in OverrepenTongeren in gebruik genomen – voordien werden
de Tungri-bieren elders gebrouwen (Ter Dolen,
Cornelissen en één keer Het Nest).
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Verantwoordelijke Bier van de maand:
Jan Van Dyck, Hoogstraat 132,
2580 Beerzel - Tel.: (0491)35 86 53
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