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 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2018

P.U.B. (Pop Up Bierproeverij)
Voor onze gratis Pop Up Bierproeverij van overmorgen zaterdag gaan we de internationale toer op: een Deense
“Engelse mild”, een Frans “speciaal bier”, een Italiaanse “dubbele witte” en een Nederlands “dubbel ipa”-achtig
bier kruisen de degens. Het alcoholgehalte ligt ver uiteen: van 3 over 5 en 7 volumeprocenten naar 9. Gaat u de
bieren kunnen herkennen in een “blinde proeverij”? En vooral: welk vindt u het lekkerste? Dit zijn ze:
Engelsk Mild (Viborg Bryghus, Denemarken)
3 vol.% alc.
Ingrediënten: gerstemouten (pale, munich, carapils, melanoidin, caramunich, carafa special III), hoppen (mount
hood, willamette), havervlokken, gist
La Rusée (Brasserie des 5 Renards, Frankrijk)
5 vol.% alc.
Ingrediënten: water, tarwemout, gerstemout (pils, cara, chocolat), hoppen (cascade, challenger, styrian),
kandijsuiker, kaneel, sinaasappelschil
Double Blanche (Birra Etnia, Italië)
7 vol.% alc.
Ingrediënten: water, gerstemout, tarwe, hoppen, gist, kruiden (koriander, sinaasappelschil, paradijszaad)
Tsundere & Capricious (Brouwerij De Molen, Nederland)
9 vol.% alc.
Ingrediënten: water, gerstemouten (pils, caramel, crystal), bitterhop (apollo), late hop (citra), drooghopping
(zeus, columbus, cascade), gist

Place to be: In De Gloria, Pr. Dr. Vital Celenplein 20, 2235 Hulshout.
Nu zaterdag 18 augustus 2018 van 15u tot 17u.
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 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
ZONDAG 19 AUGUSTUS 2018

ZONDAGNAMIDDAGBIERPROEVERIJ
Van 15u tot na 17u in onze biertuin aan de Heistsebaan te 2590 Berlaar-Heikant
(schuin tegenover huisnummer 36).
Wat er op het programma staat? Dat kan vanalles zijn: Iets ouds, iets nieuws, iets experimenteels, een paar
bieren om te vergelijken, voortzetting van ons Tripelkampioenschap, iets buitenlands, en wie weet wat nog
allemaal....
We serveren ook weer éénzelfde kaas bij alle bieren. Past hij erbij? Past hij er niet bij? Wie is de baas, bier of
kaas?
Deelname in de kosten: € 7,50 voor de leden, € 10,00 voor de rest van de wereld.

 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2018

KOKKINA COLORA

De Heikantse Bierliefhebbers vergasten u in de België-stand op dé specialiteit van ons land: streekbier! We
stellen u enkele bieren voor, naar keuze mét of zonder bijbehorend hapje – beer & food-pairing, weet je wel... Of
gewoon gewoon genieten van een mooi glas lekker bier...
De toegang is gratis, het einde is voorzien rond 23 uur.
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