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Deze Bierwandeling wordt georganiseerd door:

Beste bierliefhebber,

Groepswijzer.nl organiseert de leukste
groepsuitjes in Leiden, Delft, Haarlem, Den
GROEPSWIJZER.NL
Haag, Gouda, Dordrecht, Amsterdam, het
Groene Hart en de Zuid-Hollandse kust.
Originele concepten zoals bijvoorbeeld
het Stadsganzenbord, de Bitterballenbiertocht, de Broodje Aap
wandeling in combinatie met een grondige kennis van stad en streek
garanderen de kwaliteit van uw uitje. Voor de leukste puzzeltocht,
de beste restaurants, de meest originele workshops, de beste
rondvaartboten, de meest gastvrije gidsen en het meeste plezier bent
u bij Groepswijzer.nl aan het juiste adres!

Welkom bij het vierde Winterbierfestival Leiden. Tijdens dit festival
in Scheltema zijn de brouwers van 14 brouwerijen aanwezig die
samen meer dan 55 bieren op tap hebben en daar u graag meer over
vertellen.

voor al uw groepsuitjes

Groepswijzer.nl
071-5235530 - info@groepswijzer.nl
www.groepswijzer.nl

Mede dankzij de jaargetijden blijft
het aantrekkelijk om bierbroeverijen
te houden. Een bierproeverij voor
liefhebbers van speciaalbieren die
gebrouwen zijn bij kleine Nederlandse bierbrouwerijen, de
zogenaamde streekbieren. Ontdek dat bij een bierproeverij van
Bas Koster. Tijdens de bierproeverij vertelt Bas ‘op eigen wijze’
enthousiast en met passie over bieren. In een unieke sfeer proeft u
de bijzondere smaken van bieren. De bierproeverij is bedoeld voor
iedereen die geïnteresseerd is in het ontstaan en het proeven van pils
en bieren. Na een proeverij kunt u meer genieten van de smaak en
het drinken van pils of bier. Neem vrijblijvend contact op met:
Bierproeverij Op Eigen Wijze
06-30374595 - info@bierproeverij-opeigenwijze.nl
www.bierproeverij-opeigenwijze.nl
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Bij binnenkomst heeft u het speciale proefglas (15/20cl.) dit boekje
en twee munten voor uw eerste en tweede bier ontvangen. U kunt
vanzelfsprekend munten bijkopen. De munten kosten € 2,50/3,50.
In dit boekje en bij
de kramen staat
aangegeven welk bieren
elke brouwer tapt.
Fris en pils kunt u bij
de bar van Scheltema
kopen. Hapjes zijn te
koop bij de keuken van
Scheltema ter in levering
één of meer munten.
Organisatoren Bas
Koster en Frank van
Leeuwen wensen u een
genoeglijke middag
waarbij de smaak van de geproefde bieren u zeker zal verrassen! Wij
zien u graag terug bij de Lentebierwandeling op 14 april 2019, de
Proeftocht 3 maart 2019, de Zomerbiervaart op 9 juni 2019 en de
Bokkenwandeling op zondag 3 november 2019.
Proost!

Bierwandeling.nl
LEIDEN
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Brouwerij Breugem - Zaanstreek
De brouwerij is opgericht in 2013 door
Patrick Breugem die 10 jaar brouwervaring
heeft opgedaan bij diverse brouwerijen. Al
snel heeft Patrick met zijn Breugem bier,
een eigen stijl met lekkere smaken weten
te ontwikkelen, met een hoge waardering
door de bierdrinkers. In 2014 heeft
Breugem twee maal de 3e prijs gewonnen
voor het lekkerste zomerbier en tripel.
www.brouwerijbreugem.nl

Festival bieren 2019: Seans Kracht Hout Quadrupel 10% , Saens Tripel, Saens
Heet en stout 8%, Saens Session Blond 4.4%.

Brouwerij Raven Bone Hill - Maasluis

Raven Bone Hill is een Maassluis brouwinitiatief met een eigen visie
op bieren. Er zijn duizenden soorten bier op de wereld, en dat is niet
genoeg. Er is behoefte aan lekkerder en
moderner speciaalbier; eigenwijs bier
met ballen dat Rockt en Rollt en waar
je eerder inspiratie dan een kater van
krijgt.
www.ravenbonehill.nl
Festival bieren 2019: Black Peat stout 8%,
Jolly Roger Black Ale 6.6%, Crowdsurfer
special Wheat Ale 5.5%, Styx Strong Ale
8.5%.

Brouwerij De Blauwe Ijsbeer - Nieuwpoort

Brouwerij 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.
Alle medewerkers zijn lid van de
IJsberenfamilie; zo hebben ze onder andere
De Blauwe, De Ouwe, De Vrouwe, maar ook
De Flauwe die hun berebest doen om De
Blauwe IJsbeer te promoten.
www.brouwerijdeblauweijsbeer.nl
Festival bieren: Kalebassie Pumpkin Ale 6% ,Weijsbeer Bock 6%, Schotse
IJsbeer Ale 8%, 12 maanden gerijpt. Lekker Lang in de Zon IJsbeer Dubbel
Bock 8.3%, Klapschaats IJsbeer Blond Barley 10%

Leidsch Bier - Leiden

Leidsch Bier is opgericht door Jan Willem
Fukkink in het jaar 2004 met als doel om de
Stad Leiden weer een eigen bier te geven. Het
was namelijk al bijna 100 jaar geleden dat
de laatste Leidse Brouwerij (de Posthoorn)
haar deuren sloot. Sinds mei 2011 wordt er
weer bier in zijn eigen brouwerij gebrouwen.
Leidsch Bier richt zich vooral op de ontwikkeling
en de kleinschalige productie van verrassende
bieren.
www.leidschbier.nl
Festival bieren 2019: Black ACE Porter 6% , Boisot 8.8% , Turbo
Klompenbock 6.8%, Morsporter 6.1% (Wisseltap) Leidsch Kuytbier 6.%, La
Dixieme 4.%, Singelbier 6.5%.
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Brouwerij EleganT - Leiderdorp

De EleganT brouwerij is een Leiderdorpse productiebrouwerij voor
speciaalbieren. Er wordt ambachtelijk
gebrouwen en bieren worden niet gefilterd
of gepasteuriseerd. Er wordt gebrouwen voor
de locale markt en met de seizoenen mee.
Niet alle bieren zijn dus het hele jaar door
verkrijgbaar. Brouwerijbezoek is mogelijk op
afspraak.

Stadsbrouwhuis Broer en Zus - Beverwijk

Ambachtelijke bieren brouwen die vol van smaak zijn met beperkte
voorraden. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. In
2016 hebben Broer en Zus aan de bierwedstrijd
van het horecamagazine ENTREE meegedaan en
met Porter Bitterzoet de eerste prijs gewonnen in
de categorie “Beste Huisbier- Zwaar”.
www.cafebroerenzus.com
Festival bieren 2019: Levenslicht tarwe blond 6.4%, Bitterzoet Porter 8.4% ,
Nachtschade Kopergloed, Barleywine 11%.

www.elegantbier.nl
Festival bieren 2019: Winter rinses 8.5%, Springmeid 6.5%

Bierevenementen voor een groep...
Op zoek naar een leuk bierevenement voor een groep maar is je groep te
groot of passen de data van de evenementen van Bierwandeling je niet?
Wij hebben een aantal leuke groepsuitjes beschikbaar:

•
•
•
•

Bierwandeling op maat
Proeverij bier kleine Nederlandse brouwerijen
Historische bierwandeling gids + brouwerijbezoek
Dé Bitterballenbiertocht

Brouwerij Crooked Spider - Wassenaar

Crooked Spider is een kleinschalige brouwerij gevestigd in Wassenaar,
met een passie om ambachtelijke bieren van hoge kwaliteit te
brouwen. De inspiratie voor de bieren wordt gevonden in alle delen
van de wereld. De Crooked Spider brouwerij is opgezet door Niels
Beekhuizen. Tijdens zijn studie Process & Food Technology is de
interesse in het brouwen van bier uitgegroeid
tot een ware passie.
www.crookedspider.nl
Festival bieren 2019: WassHop Porter 5.5%,
American Amber 6.5% en California Gold 5.5%

www.bierwandeling.nl/bieruitje-groep
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Brouwerij Scheveningen

Brouwerij de Oude Rijn - Hazerswoude

Festival bieren 2019: Tripel 7.8%, Zuidwester
4.8% , Winterbock 7%, Herfstbock 6.5%.

www.deouderijn.nl

Brouwerij Scheveningen maakt traditionele bieren met een eigen
karakter en gelooft in plaats van bijzonder bier vooral in lekker bier.
Recht uit het hart, recht door zee! Brouwerij Scheveningen heeft een
eigen proeflokaal in de brouwerij die op afspraak is te bezoeken. Vlakbij
de haven en met zicht op de koperen
brouwketel kun je tijdens een proeverij
alles te weten komen over ons bier en het
brouwproces.
www.brouwerijscheveningen.nl

Brouwerij De Oude Rijn is een kleine
ambachtelijke brouwerij gevestigd in
Hazerswoude Rijndijk. De Brouwerij is
ontstaan uit hobbybrouwen. Daardoor kan
de oprichter, eigenaar en brouwer Bruno
Langer met veel zorgvuldigheid de kwaliteit
tot een hoog niveau brengen. De missie
is klein blijven en een hoge kwaliteit bier
produceren.

Festival bieren 2019: Bruno Quadrupel 10.2%, Bruno Blond 6.3%.

X-Brewing - Katwijk

X-brewing staat voor bieren met smaak die de grens opzoeken en
er regelmatig overheen gaan.
Ongehinderd door geboden over
bieren en stijlen brouwen wij
over de top en uit balans. Dit
wel met eerlijke produkten en
zonder toevoeging van smaak- of
kleurstoffen. X-brewing: Meer
smaak. Beers with an X.
www.x-brewing.com
Festival bieren 2019: Fruity Madness
IPA 6.5%, i Love the smell of coffee
in the morning 10%, Two big friends
6.5%.
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Nog meer leuke evenementen in Leiden...
zo 10 februari 2019

Leids Festival van het
Levenslied - 100 jaar
Zangeres Zonder Naam
Leidse Schouwburg

za 16 februari 2019

Nedernacht
Gebr. de Nobel

zo 7 april 2018

Verhalen van de stad
Leidse Draaiorgeldag
zo 14 april 2019

Groepswijzer.nl
LeidenWalk
vr 7 en 8 juni 2019

Schemerstad

www.prokwadraat.nl
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Keuvel - West Friesland

Keuvel is een Westfriese bierbrouwerij
die zich richt op het brouwen van speciaal
bier. Tijdens het brouwen zullen we
proberen om zoveel mogelijk gebruik te
maken van streekgebonden producten uit
West-Friesland.

Brouwerij Poort - Nieuw Vennep

www.keuvelbier.nl

Sinds 2005 brouwt Edwin van der Zwet speciaalbieren. Poort verwijst
naar de Zuiderpoort, de straat waar de brouwerij is gevestigd. Het bier
wordt gebrouwen op traditionele
wijze. Dit betekent dat alleen pure
ingrediënten en geen overbodige
of onnatuurlijke ingrediënten
worden toevoegd.

Festivalbieren: Keuvel Winterbier Quadrupel 9.5%, Keuvel Bock 7%

www.brouwerijpoort.nl

BE+ER - Haarlemmermeer

Festivalbieren 2019: Poort Dubbelbock 8%, Poort Bietenbrug Witbier
6%, Poort Tripel 9%, Venneps Blond 5.5%, Poort Maaidorser Tripel
Weizen 8.5%

Twee vrienden, Edwin de Redelijkheid en Erik Bakker, zijn eerst bezig
geweest met het hobbymatig bier brouwen. Ze hebben nog geen
eigen brouwerij en brouwen hun bier in diverse huurbrouwerijen.
De naam van de brouwerij is tot stand gekomen door de initialen
Edwin Redelijkheid en Erik Bakker om te vormen in het woord BE+ER.
Ondanks dat er al vele bieren zijn, willen zij met hun bieren de smaak
bij de kopers blijven verassen.
www.be-er.nl
Festivalbieren 2019: Eigenzinnige
Herfstbok batch 2017 6.5%( lekkerste
Herfstbok 2017), Rispoetin Imperial
Stout 10%,Weizen Chocolate Doppel
Bock 8.5%, Winterse Tarwe Ale 8.5%,
Eigen Wijzzen Champagne 6.3%.

Brouwerij Pronck - Leiden

Brouwerij Pronck brouwt bier op de manier
waarvan zij vinden dat bier gebrouwen
moet worden. Met zo puur mogelijke
ingrediënten, zonder toevoegingen, zonder
concessies aan kwaliteit. Bewust, eerlijk
en met aandacht. Dat vinden zij belangrijk.
Alle bieren worden bedacht, ontwikkeld,
gebrouwen en gebotteld in onze de
brouwerij. Waar mogelijk gebruiken ze lokale grondstoffen, mout uit
Zeeland en honing uit Leiden. Ze doen waar ze goed in zijn. Brouwerij
Pronck brouwt eerlijke bieren met een eerlijk verhaal.
www.brouwerijpronck.nl
Festivalbieren 2019: Citra Rye IPA 5%, Hortus 6.5%, Nut Brown Ale 7%,
Double IPA 8.5%, Tripel 9%, Imperial Porter 11% .
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Na het Winterbierfestival Leiden een hapje eten?

RUIMTE VOOR UW SMAAKNOTITIES

Grand café Restaurant de Vriend (071-5133672)
Restaurant Aperitivo Leiden (071–888 84 40)
Café restaurant de Bruine Boon (071-5121152)
Restaurant de Gaanderij (071-5133728)
Restaurant in den Bierbengel (071-5148056)
Etablissement Einstein (071-5125370)
Restaurant Pakhuis (071-5136666)

VRIENDEN VAN DE BIERWANDELING
Bij onderstaande slijterijen is een zeer uitgebreid assortiment
aan seizoen- en speciaalbieren te vinden:
De Bierwinkel, Hartesteeg 9, Leiden
Drankenhandel Leiden, Zeemanlaan 22b, Leiden
Slijterij Wijnhandel Jan Toet, Diamantplein 1, Leiden
Slijterij Adegeest, van Beethovenlaan 19, Voorschoten
Uw Topslijter In de Hoftuin, Anjelieren 13, Rijnsburg
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Bierwandeling.nl
LEIDEN

ZONDAG 3 MAART 2019
DE PROEFTOCHT

ZONDAG 14 APRIL 2019

LENTEBIERWANDELING
ZONDAG 9 JUNI 2019

ZOMERBIERVAART
ZONDAG 3 NOVEMBER 2019

BOKKENWANDELING
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WWW.BIERWANDELING.NL

