
De bieren van vanmiddag…
In Catwalk proeft u 

La Dixiene van Brouwerij Leidsch Bier Leiden.

Café Storm en Leidsch Bier vierden in het voorjaar van 2014 beiden hun 10-jarig bestaan: een 

mooie gelegenheid voor een lichtvoetig bier, gemaakt met champagnegist! Het is (bij toeval) ook 

nog het 10e commercieel uitgebrachte bier van de Leidsche Bierbrouwerij, vandaar de naam La 

Dixième. Een champagnebier. Lichtvoetig, blond bier met champagnegist. Alcoholpercentage: 

4,0%.

In Lot en de Walvis proeft u 

India Pale Ale van Brouwerij Pronck Leiden.

Brouwerij Pronck is één van de nieuwste en kleinste brouwerijen van Nederland met eigen ketels. Pronck 

India Pale Ale heeft een fruitig aroma van rode bessen, grenadine, grapefruit en dennen. Deze versie van de 

Pronck IPA is gekoudhopt met de Poolse Sybilla hopvariant, een relatief onbekende maar flinke aromahop. 
Sybilla geeft Pronck IPA rijke tonen van rode vruchten en grenadine. De strak-droge afdronk en hoge 

bitterheid zorgen voor de mooie balans van dit smaakvolle bier. Alcoholpercentage: 6,3%

In café-diner de Grote Beer proeft u: 

Weijsbeer Brouwerij De Blauwe IJsbeer Nieuwpoort

De Blauwe IJsbeer is opgericht in het jaar 2012. De oude brouwerstraditie in dit schitterende, oude 

vestingstadje proberen zij in stand te houden. Ze brouwen alleen verrassend mooie speciaalbieren 

met passie voor bier en smaak. Heerlijk verfrissend tarwebier, gebrouwen met een uitstekende 

kwaliteit tarwegist, hop, water en originele weiB gist. Alcoholpercentage: 5%

In Cafe Restaurant de Vriend proeft u ...

Zuidwester van Brouwerij Scheveningen.
Brouwerij Scheveningen brouwt zijn bieren sinds 1996 op Scheveningen. Bieren met een klassieke 

achtergrond en toch ook een eigen karakter. Recht door zee. Zuidwester is een goudgeel bier 

gebaseerd op traditionele Tsjechische Pilsener uit 1842. Een ondergistend bier met een moutige 

volle smaak en een mooi hopbitter in de afdronk. Alcoholpercentage: 4.8%
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In Van Engelen proeft u... 

Smaragd van Brouwerij de Witte Leeuw Wezep.
In 2010 is Rowan Huigen met de ambachtelijke brouwerij’ De Witte Leeuw’ van start gegaan met 

het ontwikkelen van diversen bieren. Speciaalbier uit liefde gebrouwen met ode aan alle eerlijke 

natuurzuivere streekproducten. Het was voor Rowan Huigen weer tijd voor een volgende stap, een 

nieuw bier met de naam Smaragd. Aan het ontstaan van dit blonde bier is maar liefst anderhalf jaar 

voorafgegaan. Het is ondergistend en dat is niet het enige bijzondere. De smaak van de muskaatdruif 

in de wijn moest wat mij betreft in de smaak van mijn nieuwe bier centraal staan. Met in het 

achterhoofd dat er een sprankelend verfrissend speciaalbier moest ontstaan. Een speciaalbier om je 

energie te geven en te laten genieten. Met een fris en aangenaam bitter in de nasmaak.

Alcoholpercentage”6,2%

In Cafe Barrera proeft u...

Blauwe Tram van Brouwerij Klein Duimpje Hillegom.

Brouwerij Klein Duimpje is opgericht in 1996 en houd zich bezig met het brouwen van speciaalbier. 

De brouwerij beschikt ook over een proeflokaal dat geopend is op vrijdag, zaterdag en zondag.
Met een heerlijk bier in de hand is er vanuit het proeflokaal direct zicht op de productie zodat je 
kunt meemaken hoe het bier wordt geproduceerd en je nog intenser van je glas bier kunt genieten.

Daarnaast zijn er op afspraak diversen arrangementen mogelijk zoals rondleiding, proeverijen en 

zelfs een brouw-werkshop. Blauwe Tram is een heerlijke Tripel, niet al te kruidig ‘coriander’ ietsje 

zoet met een aangename bittere afdronk. Alcoholpercentage 8%
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De Bierwandelingen worden georganiseerd door het 

samenwerkingsverband van ProKwadraat-Groepswijzer.nl en 

Bierproeverij Op Eigen Wijze in de personen van Bas Koster 

(links op de foto) en Frank van Leeuwen (rechts). Zij hebben 

bierkennis en organisatievaardigheden verenigd en organiseren 

sinds 2011 de Lentebierwandeling en Bokkenwandeling, het 

Winterbierfestival en deze Zomerbiervaart .

Organisatie Bierwandeling


