
Nieuw streekproduct is hommage aan Willy Willy van The Scabs

"Je dag ermee beginnen, zou ik niet
doen, want het is eerder bier dan koffie"
NAZARETH/KRUISEM
Brouwer AIain Senechal
van Oosteke Brouwers en
koffiebrander Chris Mo-
reels van Buizerd & Saars
maakten een kof&ebier. De
koffie konat uit Kruiseni,
het bier uit Nazareth.

RUBEN DE KEYZER

Brouwer Alain Senechal en
koffiebrahder Chris Moreels
beschrijven hun creaties bei-
den als een uit de hand gelo-
pen hobby. Moreels bouwde
zijn tuinhuis om tot winkel en
koffiebranderij, Senechal
plaatste een brouwerij in zijn
IT-bedrijf. Samen maakten ze
van hun grootste trots één
product: het koffiebier Rock
Espresso. "Maar je dag ermee
beginnen zou ik niet doen, het
is eerder bier dan koffie", zegt
Alain.

CHRIS MOREELS
KOFFIEBRANDER

"Later volgt onze
tripel op basis van
mijn Kruisem koffie
en Alains Gavers
Prinsenbier"

Rock Espresso is een menge-
ling van Hop Marijke, een
lichte Session IPA, met de
Rock Espresso Buizerd &
Saars. Het is een hommage
aan wijlen Willy Willy van
The Scabs. "Een bijzonder
goede vriend van mij", zegt
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' Koffiebrander Chris Moreels en bierbrouwer Alain Senechal presenteren hun koffiebier Rock Espresso.

Chris. "En een grote koffie-
liefhebber."

Licht biertje

Hoe het koffiebier tot stand
is gekomen? Proeven, proe-
ven en nog eens proeven. "Ik
heb van Chris verschillende
staaltjes meegekregen, en die
hebben we met al onze bieren
geprobeerd", zegt Alain. "Om
te experimenteren munten we
letterlijk een shotje koffie bij
het bier. We kozen voor een
van onze blonde bieren, dat
door de toevoeging van acht
procent koffie amberkleurig
is geworden. Bij een koffie-
bier stel je je wellicht een
zwaar donker bier voor, maar

dat wilden we bewust niet
doen. Het is een licht biertje
van 4,5 procent, dat goed sa-
mengaat met lichtere gerech-
ten zoals een stuk vis, mosse-
len of barbecue. Een zacht de-
gustatiebiert voor de
feestdagen. Tegen de zomer
willen we een tripel lanceren
met een percentage van 8
procent."

Dromen van koffiezaak

Zelf heeft Chris de bieren
nog niet geproefd. "Ik drink al
even geen alcohol meer, Alain
natuurlijk wel. Maar ik heb er
ook al aan geroken", zegt hij.
"Ik vertrouw op zijn experti-
se, en die van familie en

vrienden. Ook voor de koffies
die ik verkoop vind ik de me-
ning van de mensen rond mij
belangrijk."
De twee hopen met hun lo-

kale bieren de streek op de
kaart te zetten. "Mijn grote
droom is om samen met mijn
vrouw een koffiezaak te ope-
nen in de stijl van de jaren
30", zegt Chris. "Maar dat is
nog niet voor morgen. Ons
kofflebier is net gelanceerd,
en later volgt onze tripel op
basis van mijn Kruisem koffie
en Alains Gavers Prinsen-
bier."
"En als dat allemaal vlot gaat

kopen we AB Inbev over",
lacht Alain. "Dat is de volgen-
de stap."
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