OOSTEKE BROUWERS
Finis Coronat Opus

IDEETJES
VOOR DE
‚FEEST’DAGEN

h 2021!
Op naar een fantastisc
Schol!
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Misschien zal het niet in grote groepen zijn dat
we dit jaar de jaarwisseling kunnen vieren, maar
het blijft hoe dan ook een periode van
gezelligheid en geschenken.
Wij zijn van bij de start gespecialiseerd in het
personaliseren van de bieren met een origineel
gelegenheidsetiket, dankzij onze nauwe
samenwerking met ons zusterbedrijf,
gespecialiseerd in kleurenlabelprinters.
We geven u graag enkele mogelijkheden voor uw
eindejaarsgeschenken, maar val ons gerust lastig
met een ander idee!

TRIPLE O7

Brouwbatch: CP2020/015
Ten minste houdbaar tot 04.2022

GOUD · 33cl · 7.9% VOL

261kJ/100ml
0,1

· 3D Meerlagen verpakking bier/glazen
· 3D Meerlagen verpakking bier/gin
· 3D Meerlagen verpakking bier/whisky

label. Indien gewenst
verpakken wij uw ﬂesjes
ook in draagmandjes van
4 of 6 ﬂesjes.

€ 21 / stuk
€ 45 / stuk
€ 55 / stuk

SPIRITS

Dat kan natuurlijk ook
met onze bieren met hun
eigen labels.

ELIXIR OF BEER
Beer Spirit 43°

· Gepersonaliseerde blierﬂesjes
· Draagmandje 4 of 6 ﬂessen

€ 2 / stuk
€ 1,2 / stuk

Wij hebben een zwak voor pure smaken. De jonge spirit
van onze Hoppiness gin bleek een uitzonderlijke
fruitigheid te hebben en we besloten om een kleine
hoeveelheid zonder toevoegingen op een jenever vat te
leggen.
Het resultaat is een pure spirit die ergens tussen een
jenever en een whisky in zit van smaak en die we de naam
‚Elixir of Beer’ gaven.

Wil je eens super origineel
uit de hoek komen? Vul dan
één van onze 3D meerlagen
verpakkingen met twee
biertjes, een grote ﬂes oak
aged bieren of whisky/gin.

Een eerste mogelijkheid is één of meerdere van onze
bieren met een etiket in eindejaarsthema en met voor de
gelegenheid zelfs een aangepaste gelegenheidsnaam.
Enkele voorbeelden van deze labels vindt u in deze ﬂyer.

(Ho Ho Ho)

GAVERS PRINSENBIER

III

GOUD · 33cl · 7.3% VOL

HAPPY 2021

OOSTEKE BROUWERS · GAVERE
www.oostekebrouwers.be

Gavers
New Year

Een bier hoeft niet altijd complex te zijn om
lekker te smaken. Blond genietbier.
Ingrediënten: water, gerstemout, hop, kruiden,
gist. Kan gluten bevatten.
Brouwbatch: CP20-048
Ten minste houdbaar tot 12.2022

Wij ver zorgen ook uw
biermand op maat en
volgens de prijs dat je wil
spenderen.

Maar ben je creatief en wil je een eigen label ontwerpen,
dan kan dat ook. Je bezorgt ons je eigen ontwerp in PDF
en op een formaat van 65,5 x 154,4 mm. Zorg ervoor dat je
met je tekst 2mm van de rand blijft. Kies één of meer van
onze bieren en wij zorgen voor de bieren met uw eigen
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Niet gepasteuriseerd en ongeﬁlterd
natuurbier met hergisting op ﬂes. Koel
het ﬂesje rechtopstaand. Drink best op
8-10°C.
Ingrediënten: water, gerstemout, hop,
kruiden, gist. Kan gluten bevatten.

VERPAKKINGEN

ORIGINELE BIERLABELS

OOSTEKE BROUWERS
Deze opvallend frisse tripel met een
opvallend kruidige nasmaak en een
mooie gouden kleur laat zich vlot
degusteren en is zeer toegankelijk.

· Elixir of Beer 350ml

€ 21 / stuk
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HOPPINESS GIN

· Quadram Bourbon Finish 3 jaar
· Quadram Bourbon Finish CS 3j
· Quadram Bourbon Finish 5 jaar

Distilled Belgian Beer Gin 40°

€ 38,95 / stuk
€ 47,95 / stuk
€ 43,95 / stuk

De Hoppiness is onze tweede gin die we maakten van het
fruitige Eva bier van Soﬁe Vanrafelghem. Hieraan hebben
we citrus aroma’s en citrus hop extracten toegevoegd om
een frissere, frivole gin te creëren.
Lekker met een Indi tonic en een schijfje komkommer.
Je ontvangt hem in een mooi stenen kruikje, perfect om
als cadeautje te geven.

QUADRAM

Belgian Beer Single Malt
Whisky 41 en 63°

GIN

· Hoppiness Gin 500ml

€ 32,5 / stuk

XMAS HOPPINESS GIN
Raspberry Infused 40°

Wat een geluk! We bottelden net onze Quadram Single
Malt die gedurende 5 jaar op 2 verschillende Bourbon
vaten (JD & Garrison Brothers) heeft mogen rijpen. Er zijn
er tevens nog van de eerste (3 jaar rijping) botteling.
Het resultaat is een volle, boterachtige en iets zoetere
whisky die gerust naast zijn Schotse broertjes kan staan.
Een klein gedeelte van het vat werd onversneden
gebotteld als cask strength versie.
Slàinte!

Voor de feestdagen maakten we dit ‚specialleke’. De basis
is onze Hoppiness Distilled Belgian Beer Gin, die op zich al
behoorlijk fruitig is.

Highlander · De one-liner ‚There can be only One’ uit de
legendarische ﬁlm Highlander gaat ook op voor dit bier.
Voor dit houtgelagerde gerstenat leenden we bier van een
naburige brouwer. We vertrokken van een milde IPA, maar
de fruitigheid van de gebruikte hopsoorten ging verloren
in de houtlagering. Het Highland whisky vat, waarop we
dit bier meer dan 1 jaar lieten liggen, gaf het bier wat
zurigheid mee.
Quadrum Médoc · Soms moet je eens echt volledig uit de
bocht kunnen gaan. Dit hebben we met de Quadrum
Médoc gedaan. We vertrokken van een bier dat van
zichzelf al heel vol en complex is (Quadrum 12), lieten dat
een jaar rijpen op Médoc vaten en voegden daar een
goede scheut witte porto aan toe.

2021

Daaraan hebben we een natuurlijk frambozenaroma
toegevoegd en hebben we die een frivole roze kleur
gegeven.

De houtlagering en de porto zijn duidelijk merkbaar in de
smaak, en dit bier neigt dan ook naar een complexe
aperitiefwijn. Maar dan wel met duidelijk bieraccenten.

Het resultaat is een vol boeket van fruit dat perfect te
pairen is met een niet al te aanwezige tonic. Natuurlijk kan
je dit afwerken met een framboosje (of 2) in het glas.
· Xmas Hoppiness Gin 500ml

VATGERIJPTE BIEREN

OOSTEKE

€ 34,5 / stuk

Doe gerust een ﬂesje van deze heerlijke bieren cadeau aan
nonkel of tante bierliefhebber. Deze unieke bieren zullen
haar/hem zeker verrassen!

BROUWE

RS

· Highlander 75cl
· Quadram Médoc Porto Infused 75cl

€ 6,75 / stuk
€ 7,95 / stuk

CADEAUKAARTEN
h 2021!
Op naar een fantastisc
Schol!

OOSTEKE BROUWERS

It’s the most
Wonderfull
Saison of the
Year

Deze fruitige amberkleurige saison
combineert aangename fruitigheid met
een droge hoppigheid. Het is een
verrassend saison bier, zowel naar kleur
als smaak.
Niet gepasteuriseerd en ongeﬁlterd
natuurbier met hergisting op ﬂes. Koel
het ﬂesje rechtopstaand. Schenk bij
voorkeur op 6-8°C.
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HET 5e SEIZOEN
AMBER · 33cl · 6.5% VOL
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Ingrediënten: water, gerstemout, hop,
kruiden, gist. Kan gluten bevatten.

Een cadeaukaart voor de aankoop van één of meerdere
van onze producten is altijd een tof cadeau. Zo kan de
gelukkige een ﬂes van onze Quadram reserveren van een
toekomstige botteling.
Of hij/zij koopt nu de bieren of spirits die zijn/haar hartje
sneller doen slaan.
De waarde bepaal je zelf. Wij bezorgen je een netjes
geprint PVC kaartje met je cadeaubon in een kerstsfeertje!
· Cadeaukaart OostEke Brouwers

€ zelf te bepalen

Ten minste houdbaar tot 04.2022
OostEke261kJ/100ml
Brouwers · Gavere
0,1

Alle prijzen in deze ﬂyer zijn inclusief BTW. Vraag
uw speciale prijs voor grotere bestellingen.
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