
bier van  
de maand

bier van  
de maandVerantwoordelijke Bier van de maand:  

Jan Van Dyck, Hoogstraat 132,  
2580 Beerzel - Tel.: (0491)35 86 53

Verantwoordelijke Bier van de maand:  
Jan Van Dyck, Hoogstraat 132,  

2580 Beerzel - Tel.: (0491)35 86 53

bier bier

brouwerij brouwerij

Waterloo Strong Dark
Donker, bijna zwart bier met robijnrode gloed 
van 8 vol.% alc. met bruin schuim. Zware, zoe-
tige neus. In de volronde smaak vinden we naast 
zjizjippekes ook voldoende gebrande mout, zoet 
van alcohol en iets van noten terug. Zachtbitter-
zoete uitvloeiing.
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Anthony Martin
De Britse meesterbrouwer John Martin vestigt 
zich in 1909 in Antwerpen en wordt de officiële 
invoerder van Guinness en Bass Pale Ale in ons 
land. Gordon Scotch vervoegt de portfolio. Mar-
tin’s Pale Ale en Gordon Finest Gold volgen. In 
1993 wordt lambikbrouwerij Timmermans over-
genomen en komt ook Bourgogne des Flandres in 
de portefeuille. In 2015 opent men aan de Kar-
tuizerinnenvest in Brugge een brouwerij om alzo 
de Bourgogne des Flandres terug naar zijn thuis 
te brengen en in hetzelfde jaar restaureert men 
de Hoeve Mont-Saint-Jean in Waterloo die tijdens 
de veldslag tegen Napoleon dienst deed als veld-
hospitaal voor de Engelsen. Men installeert er 
een microbrouwerij waar men (een deel van) de 
Waterloo-bieren brouwt. 
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