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Super leuk dat jullie vandaag gaan
genieten van deze bierproeverij!
Informatie vooraf
1 flesje is goed voor 2 proefglazen.
Vind je het leuk om morgen nog te weten welke bieren het lekkerste waren?
Geef dan je mening via onderstaande formulier. Kleur 1 bol wanneer hij niet zo
lekker was, en 5 bij een topbier!

Oordeel nr. 1:
Oordeel nr. 2:
Oordeel nr. 3:
Oordeel nr. 4:
Oordeel nr. 5:
Oordeel nr. 6:
De brouwerij
Brouwerij de Toekomst bestaat sinds 2018. Vanaf 2020 brouwen wij op de
Eerste Kruisweg in Fijnaart.
Wij willen uiteindelijk doorgroeien naar een kleinschalige, duurzame,
geautomatiseerde brouwerij met de mogelijkheden van nu. In 2021 hopen wij
te starten met een 500 liter brouwerij!
Proost & geniet!
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WEIZEN

BEERS

Weizen is een echt Tarwe bier (60%) en
dat proef je direct. Er is gebruik gemaakt
van Duitse en Amerikaanse Citra hop en
dat
geeft
de
zomerse
touch.
Alcoholpercentage: 6%

BLOND
De blond is een strong golden ale
gemaakt van enkel pilsmout met het
hopprofiel van Duvel en de kruiden van La
Chouffe. Door het gist smaakt het bier
uniek. Alcoholpercentage: 7,5%
SAISON
Saison werd vroeger gebrouwen door de
wijnboer in Wallonië, wijn was te
kostbaar voor de druivenplukkers.
Saison is kruidig, hij bevat 6 kruiden:
koriander, kardemon, gember, komijn,
curacao
schil
en
steranijs..
Alcoholpercentage: 6,5%

Een suggestie voor een bijpassend
hapje is als starter stokbrood met
kaas.
Leuk weetje!
Het bierbostel uit de brouwerij wordt
gevoerd aan de koeien van
Torenpolderkaas. Bierbostel is het
restproduct na het brouwen.
Heel duurzaam dus!
Geur
Aroma's zijn erg belangrijk in het
bier. Ruik daarom goed voordat je
een slok neemt. Wat ruik je?
Smaak
Neem een goede slok en neem de
tijd. Wat proef je?
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TRIPEL

BEERS

De tripel is een 3 granenbier wat bestaat
uit gerst, haver en tarwe. De tripel heeft
een kruidig karakter door de kardemom
en koriander. Alcoholpercentage: 9%
DUBBEL
Het recept van de dubbel is feitelijk 80%
gelijk aan het recept van de blondbier,
echter is de pilsmout verwisseld voor
extra gedroogd donker mout. De
samenstelling van de mouten zorgt voor
een lichte complexiteit welke de donker
bierliefhebber op prijs zal stellen.
Alcoholpercentage: 7%
QUADRUPEL
De Quadrupel is de grote broer van de
dubbel, hij staat in het teken van een hoge
dosering mouten en de lage hoeveelheid
hop. Het dubbelrecept is aangevuld met
munich en chocolade mout wat extra
smaak in het bier geeft. Alcoholpercentage:
10%

We hopen dat jullie hebben genoten.
Laat je ons nog weten wat je ervan vond?

De zwaardere bieren, zoals Tripel,
kunnen goed gecombineerd worden
met snacks. Bijvoorbeeld borrelspek,
gehaktballen, kipborrelhapjes en/of
bitterballen.
Serveer de hapjes met je favoriete
dipsaus!
Bij het zoetere, donker bier past
perfect een stukje chocolade.
De Quadrupel is al een toetje op
zichzelf. Door het hoge percentage
alcohol is het de juiste afsluiter van
deze proeverij!

