
 

 
 

U proeft in het Stadscafé Van der Werff 

 

Thai Thai Tripel 
Van Brouwerij Oedipus uit Amsterdam 

 
Oedipus is een Amsterdamse brouwerij. Opgericht door vier  vrienden 

met een gedeelde passie voor bier. De vier vrienden begonnen 

aanvankelijk met brouwen om samen iets nieuws, spannends en 

smaakvols te creeren. Nu ze genoeg bier hebben om hun eigen dorst te 

lessen willen ze hun bier graag met de wereld delen. Oedipus staat voor 

kwaliteit, creativitet, vernieuwing en samen genieten. Zij geloven in een 

wereld waar mensen verschillend en kleurrijk zijn. Met deze gedachten 

brouwt Oedipus Brewing een diversiteit aan lekkere bieren voor 

kleurrijke mensen en voor ieder moment. We delen deze momenten graag 

met iedereen en zijn benieuwd naar jouw smaak. Wat vind jij lekker? 

 

Ingrediënten: Water, gist, gerstemout, 

hop,wortels,koriander,citroengras,chili pepers 

en sinaasappelscillen zijn toegepast. Deze 

Thai Thai tripel is geen Tripel zoals je zou 

verwachten. 

Kleur: Oranjekleurig 

Alcoholpercentage: 8 % 

Smaak:  Door deze samenstelling van ingredienten heb 

je een compleet Thais gerecht in je glas, 

vandaar Thai Thai. Droog fris en fruitig met 

een licht bittertje in de nasmaak. Zeker om er 

van te genieten met een goed gezelschap 

 

 

‘Wie verstandig is, volgt mensen met een goede smaak’



 

 
 

U proeft in Brasserie de Poort. 

 

SingelBier 
Van Bierbrouwerij Leidsch Bier uit 

Leiden 

 
Leidsch Bier is opgericht in 2004 met als doel om de stad Leiden weer 

een eigen bier te geven. Sinds mei 2011 wordt er weer echt gebrouwen in 

de stad Leiden. Hiermee is een lange traditie van Leiden als brouwerstad 

in ere hersteld. Leidsch Bier richt zich vooral op de ontwikkeling en 

productie van mooie, verrassende bieren. In de 17e eeuw vormden de 

Leidse Singels samen met Stadswallen en 8 poorten de verdedingslinie 

rondom de Stad. Van de verdedigingswerken is op het Kruithuisje, de 

Morspoort en de Zijlpoort na, niet zoveel meer over. Maar de Singels een 

waterweg van ruim 6 kilometer rondom de binnenstad bestaan nog steeds. 

Begin deze maand  is het Singelpark voltooid: een schitterende, groene 

wandelroute langs de Singels. En om de Leidse Singels eens extra in het 

zonnetje te zetten is het SingelBier ontwikkeld. 

 

Ingrediënten: Water, gist, mout pils,tarwe, munich en cara. 

Hallertau bitter, Saaz aroma en Citra dryhop. 

Kleur: Donkerblond 

Alcoholpercentage: 6,5% 

Smaak:  Fruitig, (citrus/hoppig) donkerblond bier met 

een aangename bitterheid. 

 

 

‘Ik ben een gelegenheidsdrinker, maar ik heb zoveel 
gelegenheden’



 

 
 

U proeft in Café Plantage  

 

Indo Gone Wild 
Van X-Brewing uit Katwijk                 

.  

X- Brewing opgericht in 2017 staat voor bieren met smaak die de grens 

opzoeken en er regelmatig overheen gaan. Niet snel zul je horen dat hun 

bieren mooi uitgebalanceerd of allemansvrienden zijn. Ongehinderd door 

geboden over bieren en stijlen brouwen zij over de tap en uit balans. Deze 

Bierbrouwerij brouwt bieren met eerlijke producten en zonder toevoeging 

van extra smaak of kleurstoffen. Resultaat: een authentieke smaak. 

 

 

Ingrediënten: Water, gist, diverse moutsmaken en enkele 

hopsoorten. Barley mout, enkele hopsoorten. 

Kleur: Goudgeel 

Alcoholpercentage: 5,5% 

Smaak:  Geuren van mout, gember en citroengras. 

Super fris en zeker niet bitter. Het mooie is dat 

deze Saison ook laag in de calorieen is. 

 

 

‘Zij die almaar drinken proeven nooit; zij die nooit denken 

praten altijd ’



 

 
 

U proeft bij Brouwerij Pronck 

 

Frisse Neus Pale 

Ale 
Van Brouwerij Pronck uit Leiden.  

 
Brouwerij Pronck brouwt bier op de manier waarvan  zij vinden dat bier 

gebrouwen moet worden. Met zo puur mogelijke ingredienten, zonder 

toevoegingen, zonder concessies aan kwaliteit. Bewust, eerlijk en met 

aandacht. Dat vinden  zij belangrijk. Alle bieren worden bedacht, 

ontwikkeld, gebrouwen en gebotteld in hun eigen 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. 

 

Ingrediënten: Water, Ale, Tarwe, Biscuit, en,Zuurmout. en  

Diverse Hopsoorten, Gist, Citroensap en 

citroentijm. 

Alcoholpercentage: 4,9 % 

Smaak Deze Pale Ale is een fris en fruitig bier met 

een mooie geur van mout. Een goed moment 

om een Frisse Neus te halen.  

   

 

 

‘Eerst een druppel, dan een glas. dan een liter, dan een plas’



 

 

U proeft in Café van Hout 

 

    Saens Zoentje 
Van Brouwerij Breugem uit de 

Zaanstreek 

 
Breugem is geen verzonnen naam met een Belgische klank maar gewoon 

de naam achter het bier. De brouwerij is opgericht op 29 maart 2013 door 

Patrick Breugem. Partrick brouwt al zijn bieren volgens traditioneel 

recept met liefde, passie en respect voor de ingredienten. Daar moet wel 

goed bier vandaan komen. Breugems specialiteit is van hoge kwaliteit 

zonder veel fratsen. Geestig, nuchter en een onwrikbaar industrievolk zo 

omschrijft men de Zaankanter. Wanneer je zin hebt in iets traditioneels of 

in wat onbekenders. Bier van Breugem is voor iedereen. Partick heeft al 

diverse Nationale en Internationale prijzen in ontvangst mogen nemen 

voor zijn gebrouwde speciaalbieren.  

 

Ingrediënten: Water,  gist,  diversen moutsoorten,  

Amerikaanse, Australische en Duitse hop. 

Kleur: Goudamber kleurig. 

Alcoholpercentage: 6.8% 

Smaak:  Is een soepel en subtiele speciaalbier. Elke 

slok is alsof het herfstzonnetje je een kus 

geeft. Fris en fruitig perzik en citrusachtig 

karakter met een licht bittertje in de afdronk. 

 

 

 

 

‘Water wordt een feest zodra het bij de Bierbrouwer is geweest’



 

 
 

U proeft in Café-Restaurant de Vriend 

 

Gouwe ouwe ijsbeer  
                  uit Tilburg 

 
Brouwerij De Blauwe IJsbeer is opgericht in het jaar 2012 De oude brouwerstraditie 

in deze schitterende stad zijn in stand gehouden. Ze brouwen alleen verrassend 

mooie speciaalbieren met passie voor bier en smaak. Er wordt gebruik gemaakt van 

biologische grondstoffen die duurzaam verbouwd zijn. De smaken van de 

speciaalbieren zijn onderscheidend en de kwaliteit is premium.Als eerbetetoon aan 

zijn vader, vandaar Gouwe Ouwe ijsbeer. In dit polder Blond bier komen de stijlen 

van de bekendste speciaalbier landen bij elkaar. De ingredienten zijn gebaseerd op 

de romige karakteristieken van Duitse bieren, in combinatie met de Belgische 

brouwmethode en gist wordt dit een compleet bier  

 

 

 

Ingrediënten: Water, diverse moutsoorten,enkele hopsoorten 

en gist  

Kleur: Goudkleurig 

Alcoholpercentage: 6 % 

 Dit polder bier heeft een mooie zacht – frisse 

smaak; aroma’s geven dit bier zijn typische 

fruitige en verfrissende nasmaak. 

 

 

 

 

 

                   “Een verhaal heeft twee kanten voor het glas bier 

en na het glas bier” 

 


