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Zatte Bie
Zeer dik, vast en romig bruin schuim op 
een roodbruin bier van 9 vol.% alc. zonder 
merkbare pareling. Zoete caramelgeur en 
mout in de neus. De smaak is overwegend 
caramelachtig zoet met toch een hintje ge-
roosterde moutbitter. Zoete rozijnen ook. 
De nasmaak vloeit zachtjes uit. De 9 vo-
lumeprocenten alcohol doen zich nadruk-
kelijk gelden.
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De Bie, 8720 Dentergem
Stef Orbie startte in 1992 in Watou zijn ei-
gen klein brouwerijtje. In 1998 kocht Jos 
Tjoen brouwerij en biernamen. Door om-
zetstijging kwam men in capaciteitspro-
blemen en verhuisde de brouwerij in 2001 
naar Loker, in herberg d’Hellekapelle. In 
2011 was ook deze locatie te klein en vond 
de brouwerij een onderkomen in een grote 
hoeve in Wakken (Dentergem). Men brouwt 
er zo veel mogelijk met tarwe, gerst en hop 
uit de streek.
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