Abbaye de Forest
6,5%-os világos sör
Silly sörgyár (1850), rue Ville Basse
Halványsárga, homályos megjelenésű sör hatalmas, fehér habkoronával. A pohárba szagolva érezhetők
malátás, gyümölcsös, mézes jegyei, melyek ízében is folytatódnak. Az alapvetően édes íz világot finom
savasság követi, melyet végül kellemes, mégis erőteljes, tonikhoz hasonlítható keserűség zár le.
Könnyed testű, erősen szénsavas ital.

Achel Blonde
8,0% trappista világos tripel
Sint Benedictus Abdij, De Kluis, (1852), Hamont-Achel (Limburg)
A világ összesen 7 trappista sörfőzdéjének legfiatalabbja, amely ugyan 150 éve főzte első sörét, de
azután hosszú szünet beiktatásával csak néhány éve kezdett el újra sört főzni Isten dicsőségére és a mi
örömünkre. Narancsba hajló óarany színű nedű, rövid habbal. Illata levegőztetve is csak lassan nyílik
meg. A sör alapjellegét az intenzív savasság adja meg. A korty elején narancshéjas keserűség tűnik fel,
végén szegfűszeges lecsengéssel. Aromákban gazdag, élményszerű ital. Fűszeresebb húsételek méltó
kísérője.

Affligem Tripel
9,5%-os erős tripel
Affligem Brouwerij
Visszafogott illat, ami sejteti a sör kerekded ízeit. Nem harsogóan karakteres, felső erjesztésre jellemző
ízű sör, gömbölyű élesztősséggel és eltalált keserűséggel, mely szépen megmarad utóízében.
Aranyszínű, opálos megjelenésű sör nagy és tartós habbal. Rendkívül gazdag íz világa édes malátával
indul, majd megjelennek finom savai, a háttérben friss eper és édes narancs íz jegyekkel.
Lecsengésében az édeskés, gyümölcsös, savas ízek lassan tompulnak mindaddig, míg helyüket át nem
veszi a finom keserűség. Közepesen testes, erősen szénsavas, alkoholja visszafogott. Különleges ízek
csodálatosan lekerekített kombinációja.

Augustijn Blonde
8% világos apátsági ale
Brouwerij Van Steenberge
A sör eredeti receptje 1295-ben látta meg a napvilágot egy ghenti apátságban, mely 700 év elteltével a
Van Steenberge sörfőzdéhez került. A sörfőzőmester apró változtatásainak köszönhetően a megújult
Ausustijn gyorsan kivívta a világ sörivóinak tiszteletét. Borostyánba hajló aranyszínű főzet, nagy, tartós
habbal. Erősebb komló ízt és fűszeresebb íz világot képvisel, mint a legtöbb apátsági sör. Vaníliás,
száraz íz jegyei mögött jól érezhető, krémes, maláta édes háttér húzódik. Kellemes, gazdag sör.

Augustijn Grand Cru
9% világos apátsági ale
Brouwerij Van Steenberge
A Van Steenberge sörfőzde kevésbé ismert, de vitathatatlanul a legmagasabb minőségi kategóriát
képviselő söre. A fent említett Augustijn receptje alapján készült főzet egy árnyalattal halványabb, kissé
erősebb és szárazabb, mint „gyengébb” testvére, de gyönyörű habja és összetett íz világa alapján le sem
tagadhatná származását.

Barbar Honey (csatos üveg)
8,0% mézzel fűszerezett vallon ale
Brasserie Léfebre, Quenast-Rebec, Brabant
Aki valamiféle koszos, mosdatlan barbárt vár, csalódni fog ebben a sörben. Ez a sör olyan, mint
amilyen barbár volt a filmben Arnold Schwarzenegger: sminkesek és jelmeztervezők sora dolgozott
rajta, hogy jólfésült legyen. Ezen a sörön pedig a sörmester dolgozott, meg egy regiment méhecske.
Kicsi, de igen tartós hab, mély, narancssárgás, borostyán szín jellemzi. Illatában méz és édes szőlőmust
illata kavarog. Enyhén karamellás íz világú. Az édes alap íz mellett fellépő mély keserűséget lefedi az
intenzív mézérzet. A korty végén szép, lekerekedett komló íz marad vissza, némi narancshéjas
fanyarsággal. Komplex, jól strukturált sör, hosszú utóízzel. Nagyon nagyvonalú és nagyon vallon (azaz
az ország franciák által lakott részére jellemző). Komplexitását az árpamaláta mellett a búza, a 2,5%
méz és a belefőzött narancspehely adja.

Biére du Corsaire Cuvée Special
9% fűszerezett ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Aranyszínű sör, közepesen hosszú életű habbal. Enyhén élesztős, gyümölcsös illat. Alapvetően édeskés,
sok pörkölt cukorral és némi citrusos íz jegyekkel a háttérben, de a túlsúlyban lévő alkohol majdnem
felbillenti az egyensúlyt. Az utóízben alkoholédesség küzd egyfajta füstösen keserű ízzel. A kalózt
ábrázoló címke helyesen sugallja: túl sok lelki finomságot ne várjunk ettől a sörtől, annál inkább erőt,
"főbelövést", viharos ágyba érkezést.

Boon Geuze
6 %-os gueuze-lambic
Sint Benedictus Abdij, De Kluis (1852) Hamont Achel (Limburg)
Frank Boon inkább a gueuze rövidebb írásmódját kedveli. Mivel gueuze-ről beszélünk, ez a sör is
fiatalabb és öregebb lambic keveréke, melyet aztán üvegben erjesztenek. Ettől szénsavas és bizsergető
lesz. Igazi íz orgia rejlik a palackban: finoman virágos aroma (talán rebarbara?), átsuhanó gyömbéres
édesség; finise hosszan tartó, száraz, tölgyfaszerű és enyhén sós. Csodálatra méltó sör. Kiválóan illik a
véres hurkához, almaszósszal.

Brigand
9% aranyszínű ale
Castle Brewery, Van Honsebrouck, Ingelmunster
Hatalmas, hosszú életű krémes hab és óarany szín, narancssárga reflexekkel jellemzi ezt az
alkoholtartalma miatt egyáltalán nem veszélytelen sört. Gazdag illatában a frissensült kenyeret, a
pörkölt kávét és a komlóvirágot is felfedezhetjük. A telt krémes textúra alkoholos melegséggel és
karakteres savval párosul. Utóízében a tejszínes kávé is feltűnik.

Campus Gold
6,5% világos flamand ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
A rövid életű habkorona alól elegáns fűszeres illat száll fel. A közepesen nagy testű sör betölti a szájat.
Ízében fűszeres, borsos malátásság, narancs és déli gyümölcsök dominálnak, némi kellemes savanykás
jelleggel keveredve, hiszen ezt a sört spontán erjesztésű lambic-kal is keverik. Poharunkat
meglevegőztetve a kortyban némi animalitást is érezhetünk (ami általában a jobb vörösborok sajátja).
Bár az alkohol látszólag elbújik, de ez a sör erősebb, mint gondolnánk!... A sör neve, "campus"
egyetemre utal. Teológus hallgatóknak ajánlott ital.

Carolus Hopsinjoor
8%-os erős aranyszínű ale
Het Anker sörfőzde (1369) Mechelen (Antwerpen)
V. Károly német-római császár kölcsönözte nevét ennek a nagyon arányos, aranyszínű világos sörnek.
Ahogyan neve is előlegezi, ez az ital a komlóról szól. Már illatában visszahúzódó komló tűnik fel, de
ízében is a komló dominál, csak sokkal elegánsabban, mint a megszokott alsó erjesztésű sörökben.
Kétszeri, - tartályos és palackos – erjedésen esett át. Igazi, császárnak való sör!

Carolus Tripel
9%-os aranysárga színű sör
Het Anker sörfőzde (1369) Mechelen (Antwerpen)
Az áttetszően sápadt-aranyszínű sörből édes, gyümölcsös illat száll fel. Habja nagyon hosszú életű,
amely előlegezi, hogy nagy testű sörrel lesz dolgunk. Valóban, ebben a sörben szinte „megáll a kanál”.
A nagy test mögött a magas alkohol szinte eltűnik és izgalmas savasság kíséri végig a kortyot, amely
elegáns komlós ízzel búcsúzik. Nagy sör!

Chimay White
8,0% világos trappista tripel
Abbaye Notre Dame de Scourmont Sörfőzde (1862) Forges de Chimay, Hainaut
Ha a vörös kapszulás Chimay az egyszerű szerzetesek itala, akkor ez a fehér kupakos bizonyára a
priornak jár. Tükrös, átlátszó ital. Óarany színéhez hosszú életű hab társul. Erősen szénsavas. Illatában
pici méz és füstösség kergetőzik az erdei gomba aromáival. Nagy teste betölti a szájat, de nem érzünk
lustaságot. A buborékos savasság kellemesen izgatja az ínyünket. A hársfaméz és a füstösség ízében is
visszatér, de a korty végén a komló válik uralkodóvá: ez a legkeserűbb ízű sör az egész Chimaycsaládból. Ha félkemény vagy kemény sajt mellé fogyasztjuk a menü végén, - ahogyan a Chimay- i
kolostorban teszik -, akkor fél lábbal már akár szerzetesnek is érezhetjük magunkat.

Ciney Blonde
7% apátsági ale
Alken-Maes Sörfőzde (1128), Warloos
Óarany színű ital. Habja rövid életű, de annál több benne a finoman pezsgő buborék. Visszafogott illata
után meglepetésnek hat az édes, malátás íz, amelybe mustos felhangok is vegyülnek. Szárnyas ételek
mellé fogyasszuk.

Corsendonk Agnus Dei
7,5% apátsági vallon erős ale
Brouwerij Corsendonk Nv. (1938), Turnhout
Ha a borhoz hasonlóan lehet egy sörben "finesse"-ről, azaz igényes finomságról beszélni akkor az
ebben a sörben benne van. Illata először muskotályos, amelyhez később alma és mustillat is társul. Ízét
nehéz meghatározni, mert diszkrét fűszeressége mély, de nem tolakodó komplexitást rejt magában. A
mustos jelleg végig érezhető, amely a korty végén egy selymes, konyakra emlékeztető utóízben simul
össze. Bár a sör latinul az "Isten báránya" nevet viseli, egy egyszerűbb, bárányhúsból készült étel
mellett is képes meglepetéseket szerezni.

Cuvée des Trolls
7% erős vallon ale
Dubuisson Sörgyár (1769) Pipaix, Hainaut
A trollok a germán mitológia óriás vagy éppen törpe termetű, ráncos képű, elálló fülű erdei szellemei.
Ilyenek élnek tán az Ardennekben is, ahonnan ez a sör származik. A "trollok cuvée"-je világos
narancssárgába hajló színnel és konyakos, mezei-virágos illattal gyönyörködtet, szinte orrunkba száll a
virágpor. Aztán ha szájunkba vettük az első kortyot, egy gyönyörűen kiegyensúlyozott italt
kóstolhatunk. Testes, de nem túlsúlyos, alkoholos, de nem éget, fanyar, de nem keserű. (Határozottan
jó lehet ott trollnak lenni, ahol ilyen a troll-sör.) Mértéktelen fogyasztása után, ha másnap tükörbe
nézünk, érdekes lényt pillanthatunk meg: óriás vagy éppen törpe termetű, ráncos képű, elálló fülű...

Cuvée Keizer Rood
10%-os blond
Het Anker sörfőzde (1369) Mechelen (Antwerpen)
Tíz évvel a Keizer Blauw bevezetését követően a Het Anker sörfőzde útjára indított egy újabb, évente
egy alkalommal készülő sörkülönlegességet, ezúttal a Húsvéti ünnepek örömére. Ez az aranyszínű főzet
számos maláta keverékéből, titkos fűszerek hozzáadásával készült. Tökéletes választás a gazdag,
fűszeres és erős sörök kedvelőinek.

Delirium Tremens
8,5% fűszerezett ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Az festett üveg átlátszatlan, címkéjén rumbázó rózsaszín elefántok jelzik ennek a magas
alkoholtartalmú sörnek a mértéktelen fogyasztása után fellépő valószínű látomásokat. A sör
habtartóssága kicsi, szép óarany színű. Illatába szinte erotikus felhangok keverednek. A hatalmas test
fölött lágy, fűszeresen malátás alap íz uralkodik, amelyet felülír elsősorban az alkohol, másodsorban
egy nagy, keserű háttér íz, borsos felhangokkal. Az utolsó kortyot rövid keserű utóíz, és tartós édesség
követi. Ez a háromszor (tartályban, hordóban, palackban) erjesztett sör a bonyolult előállítási
receptjével hihetetlenül strukturált és komplex íz világot képez.

Deugniet Tripel
7,3% erős vallon ale
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
Nem szép dolog egy ennyire finom sörnek ilyen csúnya nevet adni: "gazfickó", "gézengúz". Legalábbis
ezt jelenti ennek az erős ale-nek a címkéjén található francia szó. Érett fehérborra emlékeztető szín,
tartós hab, fehér húsú aszalt gyümölcsökre emlékeztető illat jelzi első benyomásunkat, ha kézbe
vesszük a poharat. A masszív testhez feszes textúra párosul. Nagyon egyensúlyos sör, semmi sem "lóg
ki" belőle. Lassan folyó, sűrű, "lusta" ital. Egyszerre édes és keserű. Ha lenyeltük az utolsó kortyot, úgy
érezzük, mintha egy nagy, nemes somlai vagy tokaji óbort ittunk volna. De azért vigyázzunk! A
harmadik pohárnyi bor-erősségű sör után lehet, hogy még megtréfál bennünket ez a "gazfickó".

Duvel
8,5% erős aranyszínű ale
Moortgat Sörfőzde (1871) Breendonk-Puurs, Antwerpen
Neve arra utal, hogy ez a sör "ördögien" erős. Egy sörtípus megalapítója, amelyet azóta nagyon sokan
próbáltak meg utánozni. Utánozni sikerült, utolérni nem! Szalmasárga- aranysárga ital, hosszú életű,
kemény habbal. Illatában tiszta komló keveredik almával és némi perverzitással. Testes sör. Magas
alkoholtartalma hihetetlenül harmonikusan és elegánsan simul a lekerekedett keserűség mellé,
amelyet a készítési eljárás során háromszori komlózással érnek el. Komplex utóíze hosszan tartó, némi
vilmoskörtére emlékeztető jellegekkel. Nagy formátumú sör, a meditációk itala. Meglepő, hogy 5 °C-os
fogyasztási hőfokán, a hideg test ellenére, milyen kiválóan érvényesülnek illatai és ízei! Aki bárányhús
mellé issza, nem fog csalódni!

Floreffe Blonde
6,3% világos apátsági ale
Brasserie Léfebre, Quenast-Rebec, Brabant
Rövid életű hab és őszibarackszín jellemzi ezt az apátsági stílusú sört. A zárkózott illat után jól
érezhetően szeszes-komlós ízeket fedezhetünk fel. A magas alkoholfokot ebben az italban is a
hozzáadott kandiscukor biztosítja, de a cukor édessége hiányzik. Ez a sör azoknak lesz a kedvence, akik
a teljesen száraz, malátaédesség nélküli apátsági söröket kedvelik.

Hopus (csatos üveges)
8,3 %-os erős ale
Brasserie Léfebre, Quenast-Rebec, Brabant
A belga sörfőzés legújabb irányzatának egyik jeles képviselője ez a sőr. Ebben a régi-új sörfőzési
stílusban a komló az ízvilág kialakításában kulcsszerepet tölt be. A tiszta, aranyszínű főzetet nagy és
hosszú életű hab koronázza. Ízében a komló, a lágy gyümölcsösség és a szinte már érzéki malátaélmény
tökéletes harmóniáját fedezhetjük fel. A korty végén a sörfőzéshez használt öt különböző komló az
egész szájat betöltő keserűséggel hálálja meg, hogy Belgium egyik legújabb gyöngyszemét választottuk.

Jupiler
5,2% pilseni
Jupiler Sörfőzde (1853) Jupille-sur-Meuse, Liége
Belgium legnagyobb mennyiségben forgalmazott söre. A francia-ajkú Vallónia terméke. Diszkréten
komlós illat, mély arany szín, mérsékelt hab jellemzi. A közepesen telt, malátás testhez élesztősgombás utóíz párosul. Finoman eloszló szénsav-tartalma a pezsgőre emlékeztet. Igazi németalföldi
pils. Jó lehet abban az országban sörbarátnak lenni, ahol ilyen a legközönségesebb sör...

Jupiler N. A.
0,5% alkoholmentes pilsner lager
Jupiler Sörfőzde (1853) Jupille-sur-Meuse, Liége
Sörbarátok között köztudomású, hogy az alkoholmentes sör éppen olyan értelmetlen, mint pl. a cső
lyuk nélkül. Ha ez az alkoholmentes sör mégis az itallapunkra került, arra jó okunk van: Belgium
legjobb és a kontinens egyik legjobb alkoholmentes sörét tartjuk a kezünkben. Bár az alkoholnak
majdnem teljesen híján van, ezen kívül azonban mindennel rendelkezik, ami a jó sör-érzethez kell:
test, hab, zamat és keserűség. Ezzel a sörrel kellemesen ki lehet húzni addig, amíg megjön az eszünk és
elhatározzuk, hogy ezentúl nem gépkocsival indulunk sörözni...

Kasteel Blonde 7°
7% világos flamand ale
Van Honsebrouck Sörfőzde (1900) Ingelmunster, Nyugat-Flandria
Tükrösen tiszta, aranyszínű sör csillog-villog a Kasteel impozáns megjelenésű poharában gyönyörű,
fehér habkoronával ékesítve. Belekortyolva az alapvetően malátaédes ízvilágból előbújik a virágméz, a
háttérben enyhe komlókeserűséggel kísérve. A korty végén utóízként egy kellemes, selymes, simogató
érzés marad a szánkban, enyhén alkoholos melegséggel kísérve. A Kasteel söröktől szokatlanul
könnyed testű, kissé vizes, de egyértelműen nemes származású sör.

Kasteel Tripel 11°
11,0% erős flamand ale
Castle Brewery, Van Honsebrouck, Ingelmunster
Szintén az ingelmünsteri kastélyban főzik. Stílusában egy erős apátsági tripel sörre hasonlít, de azoknál
szárazabb, savasabb ízhatású. Citrusos-komlós illatok bújnak meg a palackban. A sör nagy testű,
erősen alkoholos. Krémes textúrája díszítéseként citrusos és diós ízek mutatkoznak. A korty
lenyelésekor vanília tűnik fel, míg az utóízben olyanfajta, - a vörösborokból ismert - tanninos jelek
bukkannak fel, amelyek a tölgyfahordós érlelésre utalnak. Emlékezetes sör!

La Chouffe
8% világos ale
Achouffe sörfőzde (1970), Achouffe, Liege
Utazás a törpék országában. A mesebeli lények aranyszínű, szűretlen főzetén kitöltéskor keletkező
nagy, fehér habkorona gyorsan eltűnik. Íze kellemesen gyümölcsös, fűszeres, finoman édeskés. A korty
végén jelentkező erősen keserű íz pillanatokon belül elillan. Könnyed teste nem árulkodik arról, hogy
valójában milyen erős sörrel van dolgunk, csak erősen alkoholos utóíze ébreszt rá, hogy ez az ital nem
csak egy törpét képes ledönteni a lábáról. Az ardenneki aprónép valószínűleg gyűszűben méri saját
sörét, mivel egy felnőtt embernek szánt üveg több generációnyi törpét szenderítene mély álomba.

La Cré Tonnerre
7%-os rumos világos sör
Silly sörgyár (1850), rue Ville Basse
Na és azt ismerik, amikor a belga világos sör találkozik a kubai rummal? A csattanó nem is annyira
vicces, sokkal inkább meghökkentő, kellemesen szórakoztató. A nyitott és lelkes emberek fogják
értékelni. A rum az elsődleges erjedést követően kerül a sörbe, hogy együtt formálják az ital különleges
karakterét az érlelés folyamán. Rendkívül édes íz világát meglepően összetett utóíz írja felül, mely
kezdetben erősen alkoholos, majd édes, végül keserű, miközben a sör savai kellemesen összehúzzák a
szánkat. Ezt a pazar íz kavalkádot hosszantartó édesség követi. Különleges sör különleges embereknek.

La Gauloise Blonde
6,3% erős vallon ale
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
Ábrándos tekintetű, szőke gall leányka, a sör névadója szemez velünk a címkéről. (Szárnyas sisakját
talán nagybácsijától, Asterixtől örökölte). Ez a tipikus - és eredetét tekintve valószínűleg az ókorig
visszanyúló - vallon ale óarany színnel, citrusos illattal köszönt, amely levegővel tovább gazdagodig,
mézes-virágporos jegyek bújnak elő. Kedves sör, beszélgetős társaságban jó inni. Alapvetően savas
jellegét némi édesség és a narancspehely-édesgyökér fűszeres kettősége kedvesíti. Egyben gyógysör is:
a hét, nyolc, kilenc alkoholszázalékos sörök világában 6,3%-os alkoholtartalma egy kis pihentető
megnyugvást jelent. Jó ugródeszka a barna La Gauloise fogyasztásához.

La Guillotine
9% fűszerezett ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Háromszoros erjesztésen átment erős sör. Neve is előrevetíti, miként taglózza le a gyanútlan fogyasztót
magas alkoholtartalmával. Habja tartós és kemény. Színe világos borostyán. Illata üde, gyümölcsös,
amelyhez némi mézillat is keveredik. Alap íze nehezen meghatározható. Az édesség-savasság
egyensúlyát felborítja egy durva keserűség. Ezek mellett, sőt ezek fölött, egyértelműen az alkoholos íz
dominál, annyira, hogy mindenütt az alkohol kukucskál ki a sörből. Az utóízben is "dönget" az alkohol
és a kesernyés íz hatás. Ez a jelleg jól birkózik meg a marhasültek fűszeres íz világával.

La Trappe Blond - porcelánüveges
6,5 % trappista világos sör
Brouwerij de Koningshoeven, Berkel-Enschot (1884), Zuid-Brabant, the Netherlands
Aranyszínű ital nagy, tömör, de gyorsan eltűnő fehér habbal. Fűszeres, fehér-borsos, élesztős illat. Íz
világát a citrusok jellemzik, némi virágmézes és banános felhangokkal. A La Trappe apátsági sörfőzde
„legszimplább”, mindennapos söre. Ezt isszák az egyszerű barátok is, ezért mi is első sorban a
magasabb egyházi fokozatok nélküli vendégeknek ajánljuk (sekrestyések, harangozók, ministránsok,
stb. - nem kívánt törlendő). Jó kezdés az erősebb Dubbel, Tripel és Quadrupel megkóstolása előtt.

La Trappe Tripel
8% trappista tripel
Brouwerij de Koningshoeven, Berkel-Enschot (1884), Zuid-Brabant, the Netherlands
Rézvörös sör, narancsos reflexekkel. Valódi illatbomba: narancs, aszalt szilva és konyak aromái
kergetőznek egymással, de ízében is ugyanezek a jellegek fedezhetők fel. A korty lenyelése után
hangsúlyos, de finom savasság és lágy, sejtelmes keserűség marad vissza a szájban. Nem mindennapi
ital, az ünnepek dísze, egy szép este megkoronázása lehet.

Lucifer
8% erős aranyszínű ale
Brouwerij Het Anker (1369) Mechelen, Vlaams Brabant
Kitöltve opálos aranysárga színű ital nagy, tartós, krémes textúrájú habbal. Enyhén gyümölcsös íz,
illetve fűszeres és élesztős aroma figyelhető meg. Közepesen testes, a kesernyés és édes ízek, melyeket
szájpadlásunkon érzünk kiegyensúlyozottan keverednek benne magas szénsav-, és alkoholtartalma
bizsergeti a száj és nyelv elülső részét. A szokatlanul könnyű gyümölcsíz és a hosszú maláta édesség
fűszerezett íz világba hajlik át, gondosan ügyelve arra, hogy fogyasztójának torka egy pillanatra se
maradjon „izgalmak nélkül”. "Ördögi" ital, melyet fogyasztója hamar a szívébe fogad.

Manneken Pils
5%-os világos sör
Lefébvre Sörfőzde
Belgium egyik legújabb pilseni típusú söre Brüsszel egyik jelképének, Manneken Pils szobrának nevét
viseli. Könnyed teste szinte teljesen eltakarja összetett íz világát, melyben a típustól megszokott maláta
és komló íz mellett búza, koriander és narancshéj is felfedezhető. Könnyen érthető, szeretni való sör.
Egyértelmű sör, a mindennapok itala.

Maredsous 10°
10% apátsági tripel
Moortgat Sörfőzde (1871) Breendonk-Puurs, Antwerpen
Folyékony óarany pezseg a poharunkban, amelyet vastag csipkés hab koronáz. Komplexen fűszeres
illata 5-10 perces levegőztetés után bomlik ki legjobban. A jelentős test ellenére könnyednek érezzük ez
a fajsúlyos italt. Az alapvetően édeskés íz világ mellett a szárított gyümölcs és valami finoman borsos
fűszeresség aromái tűnnek fel. A korty lenyelése után sima, diszkrét keserűség marad a szánkban,
torkunkban pedig jóleső melegség, hiszen a 10 %-os alkoholtartalom nem múlik el nyom nélkül.

Maredsous 6°
6% apátsági ale
Moortgat Sörfőzde (1871) Breendonk-Puurs, Antwerpen
A Maredsous apátsági sörök erősségi skálájának az alsó részét képviseli ez az ital. (Azért ifjabb
ministráns-gyerekek legyenek elővigyázatosak vele, hiszen a maga 6% alkoholtartalmával jóval
erősebb, mint a hazai sörök.) Világos borostyánszínéhez előbb medvecukorra emlékeztető, majd
levegőztetve picit csípős, fűszeres illat társul. Bár jelentős a sör cukortartalma, de abból mit sem
érzünk, hiszen hatalmas sav egyensúlyozza ki. Az alaparoma gyümölcsös-malátás, néha pezsgőre
emlékeztető. Mikor lenyeltük, parfümös illat marad az orrunkban, mint egy nemrég eltávozott,
szeretett nő emléke. A nő után maradt hiányérzetet orvosolandó rendeljünk gyorsan még egy üveggel!

Palm Green
0,5% alkoholmentes ale
Palm Sörfőzde (1747) Steenhuffel, Brabant
Belgium egyik legkedveltebb felsőerjesztésű sörének alkoholmentes változatát tartjuk a kezünkben.
Bár az alkoholnak majdnem teljesen híján van, ízében és aromájában ugyanazt a sör élményt nyújtja,
mint az eredeti Palm Speciale . Ezzel a sörrel kellemesen ki lehet húzni addig, amíg megjön az eszünk
és elhatározzuk, hogy ezentúl nem gépkocsival indulunk sörözni…

Palm Royale
7,5% világos ale
Palm Sörfőzde (1747) Steenhuffel, Brabant
A Palm sörfőzőmestere, és vezetője, Alfred Van Roy 90. születésnapjára lepte meg a sörfogyasztókat és természetesen saját magát- ezzel a nem mindennapi főzettel. A Palm Royale nem csak nevében
fenséges, és gyönyörű, mély arany színe miatt fényűző ital. Megnyerő eleganciáját íz világa csodálatos
harmóniájának köszönheti. Sem a maláta édes, sem a komló keserű ízét nem érezzük tolakodónak.
Magas alkoholtartalma ellenére bársonyosan lágy, tökéletesen kiegyensúlyozott ital. A lenyelt korty
selymes utóíze perceken át simogatja a torkunkat, és arra késztet, hogy mihamarabb újra a pohár után
nyúljunk

Piraat
10,5% erős arany színű ale
Brouwerij Van Steenberge
Bronzba hajló arany szín. Íz világa annyira összetett és gazdag, hogy minden egyes korty új élményt
jelent. Időbe telik, míg a sör felfedi valódi karakterét: fűszeres, komlós aromáját, krémes, finoman
édeskés, fűszeres ízét, mely tökéletes egyensúlyban van robosztus keserűségével. Magas
alkoholtartalmának köszönhetően kellemesen melengető érzést nyújt, a lenyelt korty gyümölcsös
szárazsággal búcsúzik. Hosszú, fárasztó és veszélyes tengeri utak tápláló, erőt és bátorságot adó itala,
nem csak kalózoknak! A Piraat igazi kalandot, ritka élvezetet rejt magában.

Quintine Blonde (csatos üveg)
8%-os világos ale
La Brasseire Ellezelloise sörfőzde (1993), Hainaut
Mélyarany színű, szűretlen sör. Illatában komló és citrusfélék fedezhetőek fel, ehhez adódik az erjedési
aromák élesztős jellege. Íze lágy és kellemesen malátás mindaddig, míg előtérbe nem kerül markáns
keserűsége, mely a sör utóízében válik igazán hangsúlyossá. Krémes textúrája magas
szénsavtartalommal párosul. Alkoholja is magas, de annyira jól illeszkedik a sör szerkezetébe, hogy
szinte észre sem lehet venni. Kellemes, nem túl bonyolult, mégis izgalmas, könnyen élvezhető sör.

Satan Gold
8,0% fűszerezett flamand ale
Brewery De Block, Merchtem
Gyönyörű arany színe mögött vörös reflexeket is felfedezhetünk. Izgalmasan fűszeres illata azt mutatja,
hogy a Sátán néha a legkellemesebb megjelenési formát választja ahhoz, hogy hozzánk férkőzzön.
Belekortyolva teltebb testet érzünk, mint vörös testvére esetében. Az izgató fűszeresség az ízében is
folytatódik, s talán a magas alkoholtartalom is nagyobb hangsúlyt kap ettől a komplex íz gazdagságtól.
Nagyon szeretni való sör. Tán a Sátán incselkedése teszi, hogy általában az erős fogadalom és néhány
keresztvetés sem tart vissza minket attól, hogy megigyunk még egy üveggel ebből a sörből.

Silly Pils
5%-os pils típusú sör
Silly sörgyár (1850), rue Ville Basse
Világos aranyszínű, kristálytiszta főzet nagy, fehér habbal. Nem túl bonyolult ital, alapvetően malátás
íz világa enyhe, friss komlóaromával párosul. Kellemes, lágy ízű pilseni sör, a típusra jellemző erősen
keserű íz nélkül. Meglepően könnyű testének köszönhetően elsőrendű szomjoltó.

St. Benoit Blonde
6,3% világos apátsági sör
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
Aranyszínű ital, narancssárga reflexekkel. Illata édes borra emlékeztet, de ha belekóstolunk, hamar
kiderül, hogy álruhás szűzleányka helyett kemény vallon legénnyel van dolgunk. Közepesen nagy teste,
hangsúlyos sava férfias sörre utal. Koriander és narancspehely színesíti az íz képet. Hosszú utóízében
citrusos aromák sejlenek fel. A sör névadó szentje, Benoit-Joseph Labre, aki kolduló prédikátorként
járta a világot, földi életében bizonyára nem juthatott ilyen italhoz. Az ő tiszteletére emeljük a poharat.

St. Idesbald Blonde
6,5% világos apátsági ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Mélyarany szín, visszahúzódó illat. A lágy, gyümölcsös háttér előtt diszkrét keserűséget érzünk,
citromos felhangokkal. Az alacsony szinten tartott szénsav és a gazdag aroma miatt szinte borra
(leginkább egy kaliforniai Zinfandelre) emlékeztet. Igen szeretetreméltó, egyensúlyos ital. Aperitifnek
és digestivnek egyaránt fogyasztható.

St. Martin Blonde
7% apátsági ale
Brunehaut Sörfőzde (1096) Brunehaut
Felső erjesztésű, palackban illetve hordóban újra erjesztett, ősi titkos recept alapján fűszerezett, nem
szűrt sör. Az üveg kinyitásakor a Moselle-i borokra jellemző csersavak jelennek meg. A pohárba töltve
már élvezhetjük a fűszerekkel, többek között korianderrel megszórt maláta illatát is. Színe fátyolos
aranysárga, habja átlátszatlan illetve állandó, krémes hab, íze nem túl tömör, de nagyfokú keserűség
jellemzi, kesernyésség nélkül. Különleges, egyedülállóan finom, kiegyensúlyozott, harmonikus ízű,
árpából és háromféle komlóból készített sör.
Tempelier
6%-os apátsági világos ale
Brouwerij Corsendonk Nv. (1938), Turnhout
Bronzba hajló aranyszínű, tiszta sör pezseg a pohárban. A hatalmas, fehér habkorona alól maláta,
gyümölcs és élesztőillat száll fel. Különlegesen finom íz világában a maláta édes, fűszeres alap íz
karamellás íz jegyekkel és gyümölcsös aromával párosul, melyet lágy keserűség követ. Könnyed testű,
erősen szénsavas ital. A Jeruzsálembe vezető utat őrző lovagok tiszteletére készült sörkülönlegesség.

Tripel Karmeliet
8% apátsági tripel
Boostels sörfőzde (1679) Buggenhout, Nyugat-Flandria
Az egykori Dendermonde-i apátság receptje alapján készült sör főzéséhez háromféle gabonát - árpát,
búzát és zabot - használtak fel. Habja hosszú, tartós, krémszerű, színe világos narancssárga. Malátásnarancsos illat. Gyönyörűen kiegyensúlyozott ital, melyben a finom savak és a diszkrét keserűség
mögött visszafogottan rejtőzködik a nem kevés alkohol. Pikánsan csípős utóízébe szegfűszeg és fahéj is
vegyül. Rafináltan csábító ital.

Villers Tripel
8,5% világos apátsági ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Színe mogyoró barnába hajló óarany. Krémes, gyümölcsös cukrászsüteményekre emlékeztető illattal
köszönt, amely levegőztetve tovább gazdagodik. Nagyon egyensúlyos, száraz, savas ital, amelyben
elegánsan bújik meg a magas alkoholtartalom. Enyhén borra emlékeztető ízvilágában szárított
sárgabarack is felfedezhető. Amúgy apátok és perjelek ínyére való ital, de ebben a sörözőben világi
személyek is rendelhetnek belőle.

Waterloo Triple "7"
7,5%-os világos sör
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
Kis karakterrel, ellenben határozott maláta ízzel és testes gyümölcsízvilággal jellemezhető ez a kiváló
minőségű világos sör. Érett aroma jellemzi, de mégsem érezni, hogy túl keserű volna. A magas
alkoholtartalma ellenére jól „emészthető” nem csak a testnek, hanem a szellemnek is. Szolgáljuk fel
tradicionális kelyhében, és megfelelő méltóságot fog adni a meghitt esti beszélgetésekhez.

Westmalle Tripel
9,5% trappista tripel
Abdij de Trappisten van Westmalle Sörfőzdéje (1836) Malle, Antwerpen
Mély szalmasárga színe, tartós habja nagy sör-élményt ígér. Illatából a vajas-mézes alaphang mellett
gyógynövények, szárított zsálya, narancshéj, alma kandikálnak ki. Hatalmas testét magyarázza a sör
neve is: tripel flamandul "három szorost" jelent, azaz háromszoros adag malátát főztek ebbe az italba,
mégsem érezzük nehézkesnek, súlyosnak. Annál inkább egyensúlyosnak. Krémes textúrája mögött
három fajta különböző komló - cseh, német, angol - íze olvad egységes harmóniába. Hosszú, lágy,
mézes utóízzel búcsúzik. Szobahőmérsékleten igyuk, akár egy nagy fehér bort!

Carolus Ambrio
8%-os félbarna flamand ale
Het Anker sörfőzde (1369) Mechelen (Antwerpen)
Az érett borostyánszínű italt rövid életű hab koronázza. Illatában legintenzívebben a karamella
jelentkezik. Tápláló, kiadós sör, hiszen az árpamaláta mellett a kukorica is adalékanyagként szerepel.
(Károly császár uralkodása alatt került először a kukorica Mexikóból Belgiumba). Ízében a pörkölt
aromák dominálnak, utóízében ismét a komló kísért. Az efféle sörök, itt a legtipikusabbak, vagyis
Antwerpen tartományban.

Chapeau Faro Lambic
4,75% gyümölcslambic
de Troch Sörfőzde (1820) Wambeek, Brabant
Nagyon ritka sör, Belgiumban sem könnyű a nyomára akadni! Világos mahagóni színéhez konyakos
meggyre emlékeztető illat párosul, amely levegőztetve még élénkebbé válik. Ízében a félédes fehér
óborokra emlékeztet, kellemes, simogató édességét a 20% kandiscukornak köszönheti, amellyel együtt
tölgyfahordóban erjesztették. Hosszú, közepesen savas utóízzel fejeződik be a korty. A magas
cukortartalom miatt időnként a palackban is erjedésnek indul, ezért alkoholtartalma több is lehet,
mint a palackon feltüntetett érték. A sör neve azoktól a spanyol zsoldosoktól származik, akik a XVI.
században megszállva tartották Németalföldet és két eretnekégetés közben hatalmas mennyiségben
fogyasztották ezt az üdítő hatású sört. Bizonyára nagy volt a meleg a máglya mellett...

Chapeau Gueuze Lambic
3,5% gyümölcslambic
de Troch Sörfőzde (1820) Wambeek, Brabant
Ezt a sört csak edzett vagy kíváncsi sörbarátoknak ajánljuk. Bronzvörös szín és animális illatok
jellemzik. (Ez utóbbi olyan dicséret, ami csak nagy értékű vörösboroknak jár ki...) - Mi tagadás, érett,
különleges sajtra emlékeztet. Ízében a már megszokott, gazdag gueuze lambic ízeket találjuk, picit
borra emlékeztető felhangokkal, tölgyfahordó nyomokkal. Savai széles palettán nyilvánulnak meg,
finom, borsos csípősséggel a háttérben. Érdekes sör, kiváló aperitif.

Corsendonk Rousse
8% vörös belga fűszeres ale
Brouwerij Corsendonk Nv. (1938), Turnhout
Hatalmas testű sör, 18,3 g/l extrakt-tartalommal, - önálló desszertnek is elmegy, de bármely
gyümölcsös desszert jó kísérője is lehet. Mély-rózsaszín, eperszörpre emlékeztető szín, tartós, nagy
habbal. Levegőztetve, illatában egyre több finoman füstös jelleg bontakozik ki. Gazdag, az egész szájat
betöltő telt sör. Ízében végig kísértenek a füstösség és a pörkölt aromák, vörös húsú gyümölcsök és a
gyógynövények orvosságos íz jegyei. Egészében a éppen odakozmálni készülődő, friss meggylekvárra
hasonlít. Nyalakodjunk bátran!

Lindemans Gueuze Cuvée René
5%-os gueuze-lambic
Brewery Lindemans
A sörfőzde tulajdonosa, René Lindemans saját nevét adta ennek a finom, ízletes italnak, mely egy
dúsan habzó és élénk ízű lambic, a Palo Cortado sherry diós karakterével. Lágy, kiegyensúlyozott
zamat és hosszan tartó. száraz utóíz jellemzi. A sör hat hónaptól három évig érlelt főzetek keveréke,
melyet aztán egy éven át tovább érlelnek. Tapasztalt és sokat látott sörkóstolóknak ajánljuk.

Orval
6,2% trappista világos ale
Orval Apátsági Sörfőzde Villers-devant (Luxembourg)
Ha vannak legendás sörök a világon, akkor ez egy azok közül. Hírét nem a marketingre költött
reklámköltségnek, hanem az évszázados minőségnek köszönheti. A tele pohár sötét borostyán színe
fölött hosszú életű, kemény vastaghab jelentkezik. Illatában a citrusfélék csodálatosan friss illata
dominál, amelyek között a narancs játssza a főszerepet. Ízében a citrusok mellett a méz és a karamell
érezhető a legjobban, anélkül, hogy a sör édes lenne. A sör hosszú, komlós-savas utóízzel búcsúzik.
Legalább 5 évig érlelhető, akár egy bor! Komlótartalma miatt a világ legkeserűbb sörei közé számít, de
ezt a tökéletes harmónia miatt alig érezzük. Ideális aperitif. Ne is nagyon párosítsuk étellel, inkább
szent elmélyülésben kortyolgassuk!

Palm
5,4% világos sör
Palm Sörfőzde (1747) Steenhuffel, Brabant
Világos borostyán színű ital, rövid életű habbal. Illata enyhén malátás. Ízében gyümölcsösség és
malátásság keveredik, némi körteíz is felsejlik a háttérben. Elegáns alkohol, visszafogott komlósság.
Kitűnő ajánlat azoknak, akik nem a keserű sörök pártján állnak.

Pauwels Kwak
8% flamand félbarna ale
Boostels (1791) Buggenhout, Kelet-Flandria
Sötét rézszínű ital, kis habtartóssággal. Alapvetően orvosságos illata mögé rejtőzve muskotályos
mustillat bujkál. A sör belső strukturáltsága csak hosszas kóstolgatás után válik nyilvánvalóvá.
Alapvetően maláta édes jellege mögött diszkrét komlókeserűség húzódik meg, amely az utóízben válik
hangsúlyossá. Ebben az utóízben még egy kis csokoládé és banán is felfedezhető. Gazdag, komplex,
méltán híres ital. Nagy sör! A társas beszélgetések itala.

Quintine Ambree (csatos üveg)
8,5%-os félbarna ale
La Brasseire Ellezelloise sörfőzde (1993), Hainaut
Az ellezelloise-i boszorkányról elnevezett főzet borostyán színe, sűrű, zavaros megjelenése jelzi, hogy
gazdag íz világú sörrel van dolgunk. Édes, gyümölcsös illatából karamell és mazsola bontakozik ki,
ízében karamellizált cukor fedezhető fel. Gazdag utóíze egy kis hatásszünetet követően enyhe
savassággal és maláta ízzel indul, majd megjelenik a mindent elsöprő keserűség alkoholos melegség
kíséretében. Különlegesen finom bájital Quintine boszorkány főzőüstjéből.

Rodenbach Grand Cru
6% flamand vörös ale
Rodenbach Sörfőzde (1836) Roselare, Nyugat-Flandria
„Ez bor.” Hirdeti a flamand vörös ale típusú sörök leghíresebb sörfőzdéjének, a Rodenbachnak egy régi
plakátja. A Rodenbach Grand Cru a klasszikus példa a flamand vörös sörökre. Ez a sör mutatja a
legtöbb hasonlóságot a borokkal, egyrészt íze és aromája, másrészt burgundy színe miatt. Ezt a fajtát
évekig érlelik hatalmas, nyitott fahordókban. A jó vörösborhoz hasonlóan fűszeres, vaníliás ízeket kap
a tölgyfától, melynek tannintartalma miatt a benne érlelt sör fanyarsága kellemesen összehúzza a
szánkat. Ez az erősen savas, egyedülálló főzet minden bizonnyal ott van minden ínyenc tízes listáján.

Saison Regal
5,5% saison-sör
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
Vallóniában valamikor a meleg, nyári hónapokra, mezei munkások részére készítették ezt az erős,
tápláló főzetet, hogy jobban bírják az aratást. Pilzeni és müncheni malátát, angol és bajor komlót
használnak e sör gyártásánál. Mély borostyán színe gabonaillattal és pici mézzel párosul. A korty elején
közepesen rövid komló-robbanás jelentkezik szájunkban. Teste könnyed, mégis "izmos", masszív, de
egyensúlyos sav kíséri. Utóbbit érezzük a korty hosszú lecsengésében is. Fűszeres jellegét az
édesgyökér, ánizs és narancspehely adja. A "namur-i csiga" ideális társa lehet.

Satan Red
8,0% fűszerezett flamand ale
Brewery De Block, Merchtem
Válogatott árpamalátából készült, titkos fűszerek hozzáadásával. Színe bronzvörös, habja vastag és
krémes. Közepesen telt teste mögött alig érezzük a magas, 8%-os alkoholtartalmat, amely bizonyára a
Gonosz mesterkedése következtében került bele ebbe az ártatlannak látszó italba. Talán ezért is van az,
hogy veszélytelen, társasági, "beszélgetős" sörnek érezzük. Pedig jó lesz vigyázni a szeszfokokkal! A
korty vége felé jelentős savasság és hosszú, tapadós keserűség hálálja meg, hogy felvettük a harcot ezzel
a sátáni itallal. Ha hazafelé a lépcsőn mégis meginognánk, rövid imával folyamodjunk Pater Marcus
közbenjárásáért!

Scaldis
12% erős ale
Dubuisson Sörgyár (1769) Pipaix, Hainaut
Belgium és a világ (egyik) legerősebb söre. Világos, vörösrézszínű ital. Kitöltés után habja gyorsan
eltűnik. Komplex illatában az alkohol dominál, de mellette erős gyümölcsös illat is érezhető, valamint
háttérben virágillat (petúnia), illetve a komló kesernyés illata is. Ízében is az alkohol dominál, együtt a
mérsékelt malátaédesség mellett jelentkező, szépen lekerekített, de robusztus keserűséggel. Igen
komplex, karakteres sör. Leginkább száraz cherryhez hasonlít, melyet a jó emésztés céljából szívesen
innánk egy kiadós lakoma végén. Elegáns, gazdag és rendkívüli. Általában az ünnepek, évfordulók
itala.

Scaldis Noël
12% erős fűszerezett ale
Dubuisson Sörgyár (1769) Pipaix, Hainaut
Színe sötét borostyánra vagy megbarnult teafőzetre hasonlít, nem úgy az illata és íze. Ha behunyt
szemmel szagoljuk, szinte a kikötő szagát érezzük, először távolról a sós szelet, s nemsokára feltűnik az
öreg halász és a tenger...Zárkózott sör, nem adja oda könnyen magát. Kezdetben csak a masszív testet
érezzük, s csak azután tűnik fel az izmos savasság. Magas alkohol- és komlótartalma diszkréten
belesimul a sör szerkezetébe. A korty során egyre erősödő karácsonyi sütemény édességet csak a végén,
lenyeléskor érezzük, némi fahéj kíséretében. Fogyasztása egy kis csendet igényel. Nem hangoskodásra,
hanem merengésre való sör, önmagunkkal való év végi szembenézésre késztet.

Achel Brune
8,0% trappista barna tripel
Sint Benedictus Abdij, De Kluis, (1852), Hamont-Achel (Limburg)
Nagy, tartós hab jellemzi. Ha színét "zavarosan piszkos-barnának" látjuk, ne rettenjünk vissza tőle,
hiszen ez a furcsa megjelenés a pohárban lebegő, gazdag ízanyagokat hordozó részecskék
következménye. Ebben a sörben szinte "megáll a kanál"...Illata kezdetben zárkózott, később pörkölt
aromák tűnnek fel. A nagy test és a krémes textúra kombinációja következtében erősebbnek tűnik,
mint világos párja, noha alkoholtartalmuk megegyezik. Nem édes, de mégis laktató. Desszert mellé, sőt
helyett (!) fogyasztható, kiskanállal kényelmesen elnyalogatva...

Augustijn Donker
7% barna apátsági ale
Brouwerij Van Steenberge
Az Augustijn család legfiatalabb tagja. A sötétbarna főzetet Hatalmas, krémes, bézsszínű hab
koronázza. Illatában és ízében egyaránt enyhén fűszeres. Íz világát elsősorban a karamellmaláta
finoman édeskés jellege határozza meg. A sör egészében véve sokban hasonlít egy apátsági dubbelhez,
de véletlenül se szólítsuk apátsági sörnek! A sörfőzőmester ezt a főzetet kolostori sörnek nevezte el,
mivel a sör készítése során sokban eltértek az apátsági söröknél bevett gyakorlattól. Talán új sörfőzési
stílus született? Hamarosan kiderül…

Barbar Bok
8% mézzel ízesített vallon bak-stílusú ale
Brasserie Léfebre, Quenast-Rebec, Brabant
Ez az árpából és kisebb részben búzából főzött felső erjesztésű sör annak ellenére viseli a bak nevet,
hogy a bak-sörök manapság hagyományosan alsó erjesztésű technológiával készülnek. De ez egyáltalán
nem válik kárára: sokat nyer gazdagságban és komplexitásban. Sötét árnyalatú, vörösesbarna ital,
bézsbe hajló vastag krémes habbal. Erősen mézes illata a sörbe főzött 2,5% méznek köszönhető.
Sokoldalú íz világában a méz édessége mellett a narancshéj és a stájer komló keserűsége is megjelenik,
a pemetefű fűszeressége pedig nemcsak torokfájósoknak okoz örömet. A masszív test, az egész szájat
betöltő teltség-érzet, a nyelőcsövet melegítő alkoholosság igazi téli itallá teszik a Barbárt. Csak a téli
hónapokban kapható!

Bocq Christmas
8,1% fűszeres vallon ale
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
Fátyolos kávészín, rövid életű hab. Az első illatbenyomás távolról egy kis vörös penészes sajt, azután jól
meglevegőztetve kibontakozik a kávé, aztán a dohány, s legvégül a szegfűbors. A kortyot szájunkba
véve masszív szerkezetű, testes italt ízlelünk. Sok édesség, némi mézzel. Orvosságos-gyógyfüves,
pemetefű-cukorkás aromák kavarognak benne. Utóízében szegfűszeges, karamellás hatás bontakozik
ki, amelyben a legvégén pörkölt kávé és dohány dominál. Összességében olyan, mint nagymama
karácsonyi süteménye, de folyékony formában. (S persze nagypapa is fújt rá egy kis szivarfüstöt...)

Campus Ambreé
7% barna flamand ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Sötétvörösbe hajló óborostyán szín, visszahúzódó illat. Igen meggyőző sör: komplex és elegáns, erős,
mint egy apátsági dubbel, de nem olyan testes. Az enyhén malátás, szirupos, gyümölcsös jelleg mögött
diszkréten bújnak meg a pörkölési aromák. A korty vége száraz, karamellás ízekkel búcsúzik. Erdei
gombaleves után vagy borjú mellé fogyasszuk.

Carolus Classic
8,5%-os erős barna flamand ale
Het Anker sörfőzde (1369) Mechelen (Antwerpen)
A Gouden Carolus sorozatnak ez az eredeti, klasszikus változata. V. Károly császár, (mellesleg spanyol
király is), akinek birodalmában soha nem ment le a nap, ebben a városban nevelkedett és császár
korában is mindig szívesen fogyasztotta a mecheleni söröket. Az ő tiszteletére készül évről-évre ez a
sör, amely kitűnik tiszta illatával, mézeskalácsos, kávés, karamelles ízeivel.

Chimay Bleue
9,0% trappista barna ale
Abbaye Notre Dame de Scourmont Sörfőzde (1862) Forges de Chimay, Hainaut
A kék-kupakos Chimay úgy emelkedik ki a többi trappista sör közül, mint az apát a kolostor többi
szerzetese közül. Krémes, tömött habja a leghosszabb életű a Chimay-sörök családjában. Fátyolosan
sűrű, sötét borostyán színű. Illatában a méz édessége és pörkölt karamella jegyei elegyednek. Krémes
textúrája és nagy teste olyan, mintha a vörös kapszulás laikus kistestvér érettebb, felnőttebb változata
lenne. Finom savasságához nagy komplexitás társul, de csak azoknak a fogyasztóknak a számára,
akiknek van türelmük kivárni azt a 10-15 percet, amíg levegővel kibontakozik a kakaós, mézes, konyakmeggyes íz világ. Ennek a sörnek mindene megvan, ami szükséges egy kiemelkedő sörhöz, de semmi
sem nagy vagy sok benne, hanem az ízek elegáns harmóniában olvadnak össze.

Chimay Rouge
7,0% trappista barna sör
Abbaye Notre Dame de Scourmont Sörfőzde (1862) Forges de Chimay, Hainaut
Az egyik leghíresebb trappista kolostori sörfőzde legsűrűbben forgalmazott terméke. A Chimay-sörök
receptje és fűszerezése ma is titok. Közepesen hosszú, krémes hab. Színe fátyolos, mély-borostyán,
gránát-szerű reflexekkel. Illata malátás és távolról rumos szilvára emlékeztet. Levegővel karamellás
illat is feltűnik. Már az első korty is betölti a szájat. Krémes textúrájú, alapvetően savas íz világú, nagy
testű, sűrű sör. A komló keserűsége és a nem elhanyagolható mennyiségű alkohol csak
visszahúzódóan, "hátul" jelentkezik. Komplex utóíze szépen strukturált: előbb pici pörkölt aroma
jelentkezik, barna kenyér, majd egy habos-szénsavas íz hatás, végül hosszú, lágy, picit borsos
keserűség. Egy nagy sörfőzde nagy söre. Szóló sör. Sűrű, testes jellegével valódi téli ital. Hosszú, hideg
napok után inkább ezt ölelgessük, ne a cserépkályhát!

Corsendonk Christmas Ale
8,5% apátsági sör
Brouwerij Corsendonk Nv. (1938), Turnhout
Ezt a vöröses-barna sört is minden évben az év végi, ünnepi időszakra főzik. A sörfőző mester pörkölt
malátát, a legfinomabb komlót és válogatott élesztőt, fűszereket, leginkább koriandert használ ennek a
kitűnő italnak az elkészítéséhez. A Corsendonk Christmas Ale rendelkezik minden olyan kiváló
tulajdonsággal, amit csak a legjobb karácsonyi sörök tudnak nyújtani, mint a kerek, egyensúlyos-,
száraz-, letisztult utóíz. Ajánljuk hűvös, gyertyafényes estékre, baráti beszélgetésekhez.

Corsendonk Pater Noster
7,5% apátsági vallon erős ale
Brouwerij Corsendonk Nv. (1938), Turnhout
Szűretlen sör, vörösesbarna színe az érett pinot noir-ra hasonlít. A palackot kinyitva gyümölcsös illat
csapja meg az orrunkat, amelybe némi szója, - sőt a háttérben égetett újhordó - illata is vegyül. Az első
korttyal egész íz kavalkád jelenik meg szájunkban, amelyben a prímet a csokoládé, a mazsola, de
legfőképpen a finom koriander-íz viszi. Ha hosszabban levegőztetjük a sört, ízéből a narancs és a fahéj
is visszaköszön. Nagy formátumú sör. Igyuk önmagában, csak úgy magamagáért, s közben mondjunk
el egy paternostert, azaz egy miatyánkot a sörfőzőmester üdvösségéért!

Cuvée Keizer Blauw
11%-os rubint-vörös színű sör
Het Anker sörfőzde (1369) Mechelen (Antwerpen)
A Het Anker sörfőzde 1999 óta évente egy alkalommal, február 24-én, azaz V. Károly születésnapján
készíti ezt a sört a Gouden Carolus eredeti receptje alapján. Rubintvörös szín, csodálatosan összetett
ízvilág és magas, 11%-os alkoholtartalom jellemzi ezt a nem mindennapi főzetet. A limitált szériában
gyártott és nagyon ritka sörkülönlegesség ékes példája a Het Anker sörfőzde szakértelmének és a belga
sörfőzés több évszázados tradícióinak.

Delirium Christmas
10% erős barna ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
A sört különleges gonddal készítik: háromszor erjesztik, így éri el a 10 %-os alkoholtartalmat. Színe a
világos teak-fára emlékeztet, vöröses reflexekkel, levegő hatására kissé megbarnul. Illatában karamell
és érett trapista sajt kergetőzik. A sör betölti a szájat, szinte "rágható". Ízében a karamella, a méz, a
datolya és a kakaó jellegei váltakoznak, erősen likőrös jegyekkel. Magas komlótartalma a lenyeléskor
mutatkozik meg igazán, s az utóízben nehéz eldönteni, hogy a mézes, ajkakat összeragasztó édesség
vagy a szájpadlást cserző keserűség érvényesül-e jobban.

Delirium Nocturnum
9% erős barna ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Színe feketébe hajló mélyvörös, amelyet közepesen tartós hab koronáz. Illatában hatalmas intenzitás,
ízében mély komplexitás. Óriási test, (lehet, hogy reánk ült a rózsaszínű elefánt?), nyelőcsövet
zsibbasztó alkohol. Ez a sör mindent tud, már egy kicsit túl sokat is. A harsány emberek itala, ágyba
térés előtt ideális főbelövés.

Floreffe Dubbel
6,3% apátsági ale
Brasserie Léfebre, Quenast-Rebec, Brabant
Átlátszatlan ital, amely a sötétre főzött feketekávé színét idézi, rövid életű habbal. Diszkrét illat, amely
levegőztetés után kibomlik, kávéval, grillázzsal. A közepesnél nagyobb test mellé először hűvös ízvilág
társul, amely később édeskés jegyeket is felmutat. Gyermekkorunk vásári csemegéi tűnnek fel,
törökméz, de mindenekelőtt medvecukor, minden mennyiségben. A végén hosszú, intenzív alkoholos
utóíz emlékeztet arra, hogy azért már nem vagyunk gyerekek…

Gulden Draak
10,5% erős barna ale
Brouwerij Van Steenberge
Az „aranysárkány” annyira gazdag és egyedi íz világgal rendelkezik, hogy a saját maga alkotta
alkategória egyedüli képviselője. Angliában az ilyen főzetet árpabornak nevezik. A pohárból a sörfőző
szerint a diadal édes illata száll fel, ízében a sötét karamellmaláta dominál, mellette csokoládé és kávé.
Sűrű, krémes és nehéz sör, mely számos díjat nyert és nagy elismerésnek örvend a világ minden táján.

Hoegaarden Verboden Frucht
8,5%-os erős barna ale
De Kluis Sörfőzde (1966) Interbrew csoport, Hoegarden, Brabant
Sötétvörös színű sör, sűrű habbal koronázva. Intenzív illata gyümölcs, pörkölt maláta és alkohol
jegyeiből tevődik össze. Édes, zamatos aromája csodálatos egyensúlyban van fűszeres ízvilágával,
melyben a koriander és a narancshéj mellé finom kávéíz is adódik. Ez a különleges harmónia később
átadja helyét egy szárazabb, erőteljes és meleg, alkoholos lecsengésnek, szárított gyümölcsök
ízjegyeivel kísérve. A tartalmas utóíz végül komlós keserűséggel zárul. Teste telt, íze gazdag,
komponensei elegánsan fonódnak össze. A tiltott gyümölcs, ami miatt száműztek minket a
paradicsomból. Megérte.

Kasteel Brune 11°
11,0% erős flamand ale
Castle Brewery, Van Honsebrouck, Ingelmunster
A francia bortermelők nagy része büszkén tünteti fel címkéjén, hogy bora "chateau"-ban, kastélyban
készült. Ez a sör is "kastélysör", s legalább akkora gonddal készítették, mint egy nemes bort, 12-17 hétig
tartó érleléssel. Mély-vörösbarna, pácolt égerfa színű. A söröknél szokatlan, óriási alkohol miatt habja
nagyon rövid életű. Illata zárkózott, csak a pörkölési aromák érezhetők. Tiszteletre méltó, hatalmas test
és szesztartalom jellemzi, de emellett intenzív a maláta íz és a szárított gyümölcsökre emlékeztető íz
világ. Ez a sör kitűnően elkísérhet egy marha- vagy birkahúsból álló fogást, de jól pótol étkezés után
egy pohár portói bort is.

La Gauloise Brune
8,1% erős barna vallon ale
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
Ahogy az ősi gall nóta mondja: "Minek a szőke énnekem, Mikor a barnát szeretem ...". Az ábrándos
szőke gall leány után ez a barna már igazi harcias amazon. Sötét mahagóni színe, intenzíven komplex,
konyakos-alkoholos illata komoly megpróbáltatásokat sejtet. Az illatban fellépő kávé és medvecukor
mellett sok más, alig kielemezhető illatjegy is jelentkezik. Az összetett íz világ meghatározó eleme az
édességet szépen egyensúlyozó savasság és a diszkrét komlókeserűség. A masszív test mélyén elbújó
magas alkoholtartalom melegségét csak a korty lenyelése után érezzük. Az utóízben fellépő pazar ízorgia kakaós, csokoládés, fűszeres ízeket is kínál, ami nem kis részben annak köszönhető, hogy ebbe az
italba az édesgyökér mellé koriandert és gyömbért is főztek. Fajsúlyos sör.

La Trappe Dubbel
7% trappista barna dubbel
Brouwerij de Koningshoeven, Berkel-Enschot (1884), Zuid-Brabant, the Netherlands
Az egyetlen nem belga trappista sörfőzde terméke, Hollandiából. Sötét vörösesbarna színe vastag
drapp habbal párosul. Illatából pörkölt aromák bújnak elő némi hideg füstösséggel. Ízében orvosságosgyógyfüves aromák, utóízében enyhe konyakos felhangok jelentkeznek. Sima és szeretetreméltó ital.

La Trappe Quadrupel
10% trappista quadrupel
Brouwerij de Koningshoeven, Berkel-Enschot (1884), Zuid-Brabant, the Netherlands
Rövid életű habja a magas alkoholtartalom következménye, nem a sör "vékonyságát" mutatja. Sőt
ellenkezőleg! Rendkívül testes, szinte "monolitikusan" masszív sörről van szó, hiszen a serfőző mester
négyszeres (!) adag malátát főzött ebbe a sörbe. Ez adja magas alkoholtartalmát is. Vöröses mahagóni
színéhez izgalmas illat párosul: karamell és medvecukor. Selymes textúrája mögött erősen alkoholos
ízjegyek rejtőznek, hatalmas komplexitással. Egy ilyen sör után egyebet már nem is szabad fogyasztani.
Legfeljebb ugyanezt még két pohárral.

Leute Bok
7,5% barna bak stílusú sör
Brouwerij Van Steenberge
A „leute” szó flamandul örömöt, élvezetet, gyönyört jelent. A tapasztalt sörivók tudják, hogy egy pohár
jó sör akár mindhármat jelentheti. Ezt a bak stílusban készült sört 1927-ben főzték először, majd 70
évnyi szünet után a múlt kellemes emlékeit és a jelenkor tudását egy palackba vegyítve alkották meg
újra ezt az egyedülálló főzetet. Színe vörösesbarna, íze kellemesen malátás, de nem túl édes. Az egész
szájat betöltő, kellemes, lágy, telt sör.

Maredsous 8°
8% apátsági dubbel
Moortgat Sörfőzde (1871) Breendonk-Puurs, Antwerpen
Igazi apátsági dubbel. Világosbarna színéhez hosszú, tartós hab társul. Édessége elegáns, karamelles
felhangokkal gazdagodik, utóbbi az illatban is érezteti hatását. A jól kiegyensúlyozott édesség-savasság
mögött a keserűség háttérben marad. Jól megszellőztetve a kínai konyhából ismert toffie is előbúvik,
végén csokoládás finissel. Magas alkoholtartalmát alig érezzük a sör símasága mögött.

Mc Chouffe
8% barna ale
Achouffe sörfőzde (1970), Achouffe, Liege
A törpék szűretlen barna főzetét bézsszínű hab koronázza. A pohárba szagolva orrunkat pörkölési
illatok csapják meg. Ízében a pörkölt maláta mellet csokoládé, kávé, visszafogott édesség, és egy
leheletnyi komlókeserűség fedezhető fel. Magas alkoholtartalmú, közepesen testes barna sör. Jó lehet
vándornak lenni egy olyan mesében, ahol a kedves és segítőkész törpék ilyen itallal kedveskednek egy
fárasztó utazás során.

N'ice Chouffe
10%-os barna ale
Achouffe sörfőzde (1970), Achouffe, Liege
Hogy a törpéknek télen se kelljen nélkülözniük az alkohol mámorító hatását, kis kedvenceink
elkészítették eddigi legsötétebb és legerősebb sörüket a maguk szórakoztatására és persze a mi
örömünkre. Ez a szűretlen sötétbarna főzet kicsit édesebb, mint a fent említett Mc Chouffe, de az
enyhe komlókeserűség ezt jól ellensúlyozza. Mindent összevetve egy nagyon szépen kiegyensúlyozott,
gazdag ízvilággal rendelkező ital, melynek magas alkoholtartalma kellemesen felmelegít még a
leghidegebb éjszakán is.

Quintine Hercule (csatos üveg)
9%-os erős barna ale
La Brasseire Ellezelloise sörfőzde (1993), Hainaut
Színe, mint az éjszaka legsötétebb órája. Áthatolhatatlan feketeség krémszínű habbal koronázva. Illata
zárkózott, valahol a távolban pörkölt kávészemek jegyeivel. Már az első kortynál betöltik a szánkat az
erőteljes pörkölési ízek és aromák, melyekhez leheletnyi étcsokoládé adódik. Utóíze hosszú és erőteljes,
a lenyelt korty szinte feketére festi a torkunkat. A hosszantartó lecsengésben a kávé íz mellett erős
keserűség jelentkezik, majd visszaköszön az étcsokoládé is. Rendkívül intenzív íz világa szinte
elnyomja a magas alkoholtartalmából eredő melegséget. Egy kiváló stout Belgium leghíresebb
magándetektívének, Hercule Poirot-nak ajánlva.

Silly Scotch
7,5%-os barna sör
Silly sörgyár (1850), rue Ville Basse
Ezt a ritka sörkülönlegességet a skót whisky készítéséhez használt, egyedi módon pörkölt malátának
köszönhetően rokoni szálak fűzik a scoth-hoz. Színe vörösesbarna, habja krémes, bézsszínű. Illatából
vajkaramell és pörkölési aromák bontakoznak ki. Alapvetően édes ízvilágában karamell és csokoládé
jegyek tűnnek fel. Krémes állaga közepes testtel és alacsony szénsavtartalommal párosul.

St. Benoit Brune
6,5% barna apátsági sör
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
Színe a vörös mahagónifára hajaz. Tartós, hosszú életű habja mellé pörkölési illatok, rumos dió
párosul. Levegőztetve azután kávé és keserűcsokoládé bomlik ki. Telt sör, de nem nehézkes. Aromái
között az édesgyökér, narancspehely, koriander tűnik fel. Nagyon gazdag, komplex sör. Ha lenyeltük a
kortyot, torkunkban nem a megszokott komló-keserűség marad vissza, hanem egy varázslatos, diólikőrt idéző keserédes emlék.
St. Bernardus 6
6,7°-os apátsági barna sör
St. Bernardus Sörfőzde (1946), Watou

St. Bernardus 8
8°-os apátsági barna sör
St. Bernardus Sörfőzde (1946,ó), Watou

St. Idesbald Dubbel
8% barna apátsági ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
A sötét-borostyánszínű ital igazi középkori kiszerelésben, kétfülű cserépedényben érkezik
asztalunkhoz: kétkezes sör, nem lehet félvállról venni. A mintaszerű egyensúly miatt szinte egyetlen
tulajdonsága sem "lóg ki" a sörnek. A test, az alkohol, az édességgel vegyes kesernye, az aromatika
mind-mind a háttérbe húzódik, hogy együtt annál szebben "muzsikáljanak". Poharunkat
meglevegőztetve az aszalt szilva illatát is érezhetjük. Ezt a sört valamikor a többnapos munkából
hazatérő halászok fogyasztották. De nem csak egyszerű szomjoltó: egyszerre felmelegít, kimossa
szájunkból a só ízét (amennyiben tengeri halászok volnánk), s ha eleget ittunk belőle, pihentető álomba
szenderít.

Trapistes Rochefort 10°
11,3% trappista barna tripel
Notre Dame de St. Rémy apátsági sörfőzde (1889), Rochefort (Namur)
Sötét-gesztenyebarna, lassan, viszkózusan folyó, sűrű ital. Fény felé tartva a réz vörösére emlékeztető
reflexek csillannak meg benne. Illata igazán csak néhány perces levegőztetés után bomlik ki: pörkölt
kávé, banán, körte kergetőzik a borssal és trópusi gyümölcsök illatával. Ízében a rumos dió dominál,
amelybe kellemesen fanyar kávés íz is vegyül, lenyeléskor pedig a keserű csokoládé aromái tűnnek fel
szájpadlásunkon. Nagyon komplex, összetett sör, nem a mindennapok itala. A kolostorban csak a
mindenkori apátnak és előkelő vendégeinek jutott ebből a nedűből. De ki gátol meg minket abban,
hogy néha-néha a Rochefort-i kolostor apátjának érezhessük magunkat?

Trapistes Rochefort 6°
7,5% trappista barna
Notre Dame de St. Rémy apátsági sörfőzde (1889), Rochefort (Namur)
Bár az 1230-ban alapított kolostorban már a XVI. századtól főztek sört, a mai sörfőzdét csak 1889. óta
üzemeltetik a barátok. A sötét-borostyánszínű ital orrunkban fűszeres, karamelles, kávés illatokkal
incselkedik. Közepesnél valamivel nagyobb test, lágy ízvilág jellemzik, amelyben a malátacukor játszik
meghatározó szerepet. Mégsem érezzük ezt a sört túl édesnek. Mikor lenyeljük, vörösborra, - sőt erős
teára - emlékeztető tanninos ízt érzünk, ami finoman összehúzza a szájat. A Rochefort-i kolostorban az
egyszerű szerzetesek, a mindennapok itala volt, bár ez nem egy mindennapi sör. Fogyasszuk vadételek
kísérőjeként!

Trapistes Rochefort 8°
9,2% trappista barna tripel
Notre Dame de St. Rémy apátsági sörfőzde (1889), Rochefort (Namur)
Dióbarna színébe sápadt, vörösborra emlékeztető reflexek vegyülnek. Tetejét hosszú életű, krémes hab
koronázza. Friss, zöld növényekre emlékeztető illatában levegővel érintkezve karamella, pörkölt kávé
és vörös húsú erdei gyümölcsök emléke rémlik fel. Magas alkoholtartalma már a korty elején feltűnik,
diszkrét malátaédességgel, erős szénsavval. Ízében érlelt gyümölcsösség (naspolya!) kísért, nagy testű
és mégis elegáns ital. Közepesen hosszú, alkoholos utóízzel búcsúzik. Nagy figyelemmel igyuk!

Villers Oud (Vieille)
7,0% barna apátsági ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
A szűretlen, élesztőtől finoman zavaros, mahagóni színű ital már megjelenésében is a középkort idézi.
Bár illata kezdetben visszahúzódó, levegőztetve gyümölcsös illatjegyek szabadulnak fel. Testes, szinte
"rágható" sör. Komplex íz világában a pörkölt aromák dominálnak, főként kávé és a háttérben némi
keserű csokoládé. A hosszú utóízben pedig higgyünk a saját ínyünknek a tokaji aszú ízei is
megjelennek, amely a sör hosszú érlelésének köszönhető.

Waterloo Double "8"
8,5%-os erős barna ale
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
A karamellizált, könnyen sütött maláták aromája harmonikusan keverednek, hogy nyújtsák a selymes
érzések széles palettáját. Ennek van egy erőteljes, kiegyensúlyozott aromája, melyet egy gyümölcsízű
érintés kísér. Kortyolják lassan, csukott szemmel, és érezzék eme remek nedűben a vallon tájak
szépségét.

Westmalle dubbel
7,0% trappista dubbel
Abdij de Trappisten van Westmalle Sörfőzdéje (1836) Malle, Antwerpen
Színe sötétbarna. Kitöltés után a pohár tetején koronaszerű, vastag, kemény, krémszerű hab
jelentkezik. A kezdetben visszahúzódó illat levegővel érintkezve hirtelen fejlődik ki, pörkölt kávé,
kakaó, csokoládé kíséretében. Az erre a sörre oly jellemző pörkölt malátás édesség az egész korty
folyamán jelen van, de egyáltalán nem tolakodóan. Lenyelés után pedig a háttérben fel-feltűnik a sör
legendás "csokoládéíze" és előbújik a komló addig rejtőzködő finom keserűsége. Ez a sör egyike
Belgium nagy trappista söreinek, receptje pedig a trappista szerzetesek legféltettebben őrzött titkainak.
Ha nem magában isszuk, kóstoljuk meg kagyló mellé. A kellemes meglepetés nem fog elmaradni!

Blanche d'Ardenne
4,3% flamand búzasör
Brouwerij Corsendonk Nv. (1938), Turnhout
Hihetetlenül nagy, tartós habja krémes állagú, csipkeszerű. Citrusos illatai levegővel az ászokhordó
illatába mennek át. Könnyű test, frissítő, enyhén "gabonás" ízvilág jellemzik. Kiváló nyári szomjoltó
akár hölgyeknek is! Fogyasszuk nagyon hidegen!

Blanche de Bruxelles
4,5% belga búzasör
Brasserie Léfebre, Quenast-Rebec, Brabant
Az árpamaláta mellett 40 % búzát, kandiscukrot, koriandert és narancspelyhet is tartalmaz. Fátyolos
színű a benne lebegő finom eloszlású élesztő miatt. Citrusos illatú, - egészben véve kitűnően helyettesít
egy jól behűtött nyári limonádét (persze 4,5 % alkoholtartalommal!). Fűszeres ízvilág. A lenyelt korty a
végén narancsos-citromos, savanykás utóízzel búcsúzik.

Blanche de Namur
4,5% vallon búzasör
Du Bocq Sörfőzde (1858) Purnode - Yvoir, Kelet-Flandria
Bár gyártási technológiája megegyezik a flamand búzasörökével, eleganciája, karcsúsága, stílusa mégis
inkább vallon eredetére utal. Hihetetlenül nagy, tartós habja krémes állagú, csipkeszerű. Citrusos
illatai levegővel az ászokhordó illatába mennek át. Könnyű test, frissítő, enyhén "gabonás" íz világ
jellemzik. A palack "sur lie" felirata arra utal, hogy a nagy borokhoz hasonlóan sokáig ez is finom
élesztő-ágyon érett. Közepesen hosszú, egydimenziós sör. Nagyon hidegen kell inni! Neve nemcsak
"namur-i búzasör"-t, jelent, hanem egyben női név is: Namur-i Blanka. Hölgyvendégeinknek ajánlom.
A hölgyek kitűnően meg fogják érteni egymást.

Hoegaarden Grand Cru
8,5%-os szűretlen világos búzasör
De Kluis Sörfőzde (1966) Interbrew csoport, Hoegarden, Brabant
A Grand Cru (tükörfordításban ’nagy nyers’) a brand erős verziója, olyan búzasör, amit igencsak
alkoholra erjesztettek, valamint ehhez kapcsolódóan ízesítették is pár leffés fűszerrel, mint a curacao,
például. Nagyon trükkös ital, ugyanis az ízében nem is érezni azt a nyolc és fél térfogatszázalékot, kábé
pont olyan, mint a sima Hoegaarden, csak citrom nélkül is jól érvényesül az íze.

La Trappe Witte
5,5 % trappista búzasör
Brouwerij de Koningshoeven, Berkel-Enschot (1884), Zuid-Brabant, the Netherlands
Fátyolosan aranyszínű, mogyoróbarna reflexekkel. Hosszú életű hab. Illatában és ízében egyaránt az
élesztő és a citromos – narancsos – grapefruit -os jelleg dominál. A korty lenyelésekor elegánsan
odaköszön a komló keserűsége is, amely az utóízben válik uralkodóvá. Nem annyira a könnyű,
szomjoltó, sokkal inkább a kiadós, laktató búzasörök kategóriájába tartozik.

Quintine Bio-Organic (csatos üveg)
5,9%-os bio-búzasör
La Brasseire Ellezelloise sörfőzde (1993), Hainaut
Először is vizsgáljuk meg, mit is jelentenek a „bio” és „organic” szavak egy sörösüveg címkéjén: Az
Ellezeloise sörfőzde büszke arra, hogy a kezdetektől fogva csak és kizárólag ellenőrzött, természetes
körülmények között termelt és feldolgozott, toxikus anyagoktól mentes alapanyagokból, tradicionális
módszerekkel és felszereléssel –többek között nyílt lánggal fűtött főzőüsttel – szűrés és pasztörizálás
nélkül készítik, mondjuk úgy: igaz söreiket. A Quintine Bio Organic opálos megjelenésű, halvány
narancssárga főzet. Szép habja alól maláta, komló, egres, és élesztő illata száll fel. Íze finoman
malátaédes egy leheletnyi méz kíséretében. Krémes textúráját a korty végén erősen keserű komló íz
bontja meg.
St. Bernardus Witbier
5,5%-os apátsági búzasör
St. Bernardus Sörfőzde (1946), Watou

Belgian Kriek
3,5%-os meggyízű gyümölcslambic
Lefébvre Sörfőzde (1876), Quenast, Brabant
A Master Sörgyártók a Senne völgyében egy régi receptúra szerint készített sört kevertek össze a
cseresznye üdítő ízével, megalkotván ezt a pompás italt, mely nemcsak Belgium szerte okoz már
örömet
a
sörkedvelőknek,
hanem
egész
Európát
elbűvölte.
Egy könnyed gyümölcssör, mely 3,5 % alkoholtartalmával a nap bármely időszakában frissességet
kölcsönöz fogyasztójának.

Belgian Péches
3,5% gyümölcslambic
Lefébvre Sörfőzde (1876), Quenast, Brabant
Világos borostyánszínű. Fátyolos megjelenését a benne lebegő, finom eloszlású élesztő adja. Illatából a
picit odakapatott- odaégetett őszibaracklekvár aromái integetnek. Finom savasságát inkább a pezsgő
buborékok, mint a savtartalom adják. Lenyelése után édes, gyümölcsös íz marad a szánkban.
Alapvetően édes íz világú sör, az édesszájúak kedvence lesz, különösen jól behűtve, forró, nyári
délutánokon.

Belle Vue Kriek L. A.
1,0% gyümölcslambic
Belle Vue Sörfőzde (1913) Interbrew csoport Sint Jans Molenbeek, Brabant
A sör nevében az L. A. (low alcohol) azt jelenti, hogy ez az ital mindössze 1% szeszt tartalmaz. Ez
azonban nem akadályoz meg bennünket abban, hogy élvezzük a jellegzetes Belle Vue Kriekgyümölcsösséget, a finom savasságot és a kellemesen kesernyés utóízt. Desszert mellé fogyasztva
ugyanazt a harmóniát érezzük, mint alkoholtartalmú testvére esetében.

Chapeau Apricot Lambic
3,5% gyümölcslambic
de Troch Sörfőzde (1820) Wambeek, Brabant
4%-ot meghaladó mennyiségű sárgabarack-dzsúz erjedt egyazon tölgyfahordóban együtt evvel a szép,
savas lambic sörrel. Érett sárgabarack színéhez pici hab és igazi sárgabarack illat párosul. Nagyon
gyümölcsös, de testes ital. Hosszú, savas utóízzel ér véget. A Chapeau Apricot Lambic azt példázza,
milyen, ha egy üveg sárgabaracklekvár sörré változik. Ha a szülők nem figyelnek oda, a gyermekek
kedvence lesz ez az ital.

Chapeau Banana Lambic
3,5% gyümölcslambic
de Troch Sörfőzde (1820) Wambeek, Brabant
Óarany színe rövid életű habbal párosul. Illatában azonnal megcsap a banán, hiszen 20 % banándzsúzzal együtt érlelték ezt a sört. Ízében is a banán dominál, de édessége nem émelyítő, inkább
savanykás-édeskés hatások kergetőznek benne. A korty végén hosszú banános-citrusos utóíz marad a
szánkban. Szépen kiegyensúlyozott ital, mérsékelt alkoholtartalma megóv bennünket a hirtelen
fejbeveréstől.

Chapeau Exotic Lambic
3,5% gyümölcslambic
de Troch Sörfőzde (1820) Wambeek, Brabant
Akinek a megszokott európai gyümölcsökből készült sörök után még mindig hiányérzete van, azoknak
ajánljuk a Exotic Lambic-ot. Igazán egzotikus sör, 20% ananász-dzsúz gazdagítja a lambic-ízeket.
Világos-arany színű, intenzív ananászillattal. A lambic eredeti savasságát tejcukor közömbösíti.
Rendkívüli ital rendkívüli embereknek.

Chapeau Kriek Lambic
3,5% gyümölcslambic
de Troch Sörfőzde (1820) Wambeek, Brabant
A meggysörök királynője, amely természetes módon a levegőben lévő vadélesztőgombák hatására
kapta meg különlegesen finom zamatát. Ez a sör is a lambic-alapú gyümölcs-sörök jeles képviselője, de
inkább azoknak ajánljuk, akik az alacsonyabb alkoholszint kedvelői. A Chapeau Kriek Lambic a maga
3,5 %-os alkoholtartalmával nem ver fejbe, nem kábít, de maradéktalan sör-érzetet ad és felüdít.
Mélyvörös színéhez intenzív, üde meggyillat társul és a meggy az ízében is végigkísér. Ha a tavaszról
nosztalgiázunk, ez az ital bármely hónapban felidézi a tavasz illatát…

Chapeau Lemon Lambic
3,5% gyümölcslambic
de Troch Sörfőzde (1820) Wambeek, Brabant
Sokan ismerik és szeretik az üdítő hatású német radlert, a limonádé és sör egy-egy arányú keverékét.
Nos hát: itt a "belga radler"! De ahogy a sátoraljaújhelyi rabbi mondaná: "Mecsoda különbség"! Ebben
az esetben ugyanis szó sincs limonádéról! 20%-nyi friss citromdzsúz erjedt együtt lágyan tejsavas
lambic sörrel. Ennek köszönhető az óarany szín, az intenzív citromillat, a finoman savas ízek egész
palettája. Két és fél éves tölgyfahordós érlelés gondoskodott a lenyugodott, kiérlelt íz világról. Hosszú
utóízű sör. A nyári városnézésben kifáradt szomjas turisták és az izzadt biciklisták kedvence.

Chapeau Mirabelle
3,5% belga szilvasör
de Troch Sörfőzde (1820) Wambeek, Brabant
Árpa és gabona malátával készített könnyed sör. Fátyolos színű, gyakorlatilag hab nélküli. Összetett
kellemes illatában a szilva uralkodik. Az íze édes, malátás utóízzel. Frissítő ital, amely jól
helyettesítheti a limonádét.

Chapeau Péche Lambic
3,5% gyümölcslambic
de Troch Sörfőzde (1820) Wambeek, Brabant
Bronzvörös szín, mérsékelt hab, intenzív óbor-illat. Ez az ital azoknak a sörbarátoknak lesz a kedvence,
akik titokban rokonszenveznek az érett fehérborokkal. A szájban végig küzd egymással a lambic
savassága és a gyümölcs édessége, a végén karamellával és rumos szilva ízével búcsúzik. Az őszibarack
ízét a mintegy 5% préselt őszibarack biztosítja, amely együtt erjedt a sörrel. Két évig érlelték
tölgyfahordóban. Igyuk üdítőnek vagy desszertitalnak.

Corsendonk Applewhite
3,1% búzasör alma ízesítéssel
Brouwerij Corsendonk Nv. (1938), Turnhout
A Corsendonk Applewhite egy pompás és frissítő hatású fehér sör 30% természetes almasűrítménnyel.
Intenzív alma ízű, testes, színe fátyolos mély arany. Mivel alkoholtartalma csupán 3,1% a sör rendkívül
üdítő és kiváló szomjoltó a melegebb napokon. A sörben kavargó élesztőtől áttetsző, fáradt, aranyszínű
szűretlen flamand búzasör változat. Illata a nyugat-európai almaborra emlékeztet. Szánkat a nyári
almára utaló édesség uralja el. Ideális szomjoltó gyümölcsös és túrós desszertekhez is kitűnő ital.

Delirium Red
8,5%-os meggyes ale
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Kedvenc rózsaszín elefántunk beszabadult a gyümölcsöskertbe, és nagy örömünkre egy különleges
meglepetéssel tért vissza onnan. A Delirium Red készítése során a világhírű Delirium Tremens friss
főzetét természetes meggy lével keverik, majd hónapokig meggyágyon érlelik, melynek eredményeképp
a sör eredeti, markáns íz világa és a finom gyümölcsíz különleges, üdítő harmóniában olvad össze.
Erőteljes és karakteres gyümölcssör.

Floris Chocolat
4,2% flamand kakaóbabos búzasör
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Belgium leghíresebb „találmányai” a sör és a csokoládé. A Br. L. Huyghe sörgyár e két remekművét
vegyítette bele egy palackba, melyet, a pikáns ízeket kedvelő sörfogyasztók hamar a szívükbe zártak.
Bár számos sört neveznek csokoládészínűnek, de ízben egyik sem hasonlított így az étcsokoládé és a
maláta keserűségének íz kombinációjához. Míg a maláta íze a sörbarátoknak kedvez, addig a csokoládé
az édesszájúak nyelvét borzolja fel, és lágyítja a torkot a következő korty elfogyasztásához.

Floris Apple
3,6% flamand búzasör alma ízesítéssel
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-FlandriaKissé opálos jellege arról uralkodik, hogy ez az ital a
búzasöralapú gyümölcssörök közé tartozik. Az enyhe zavarosságáért kárpótol bennünket a sör szép,
birsalma-sárga színe. Illatában az alma dominál, de mögötte a búzasör finom élesztőillata is
felfedezhető. Habja nagy és tartós. Gyümölcsös íz világában az alma uralkodik, ami nem véletlen,
hiszen, 30% almadzsúzt kevertek hozzá érlelés előtt a sörhöz. A finom zamatot számos - titokban
tartott - fűszer hozzáadásával érik el. Az édes íz hatást a gyümölcscukor és a malátacukor együttesen
biztosítják. A komló használata rendkívül diszkrét, csak az utóízben tűnik fel. Ez a sör azoknak is
kedvet csinál a sörfogyasztáshoz, akik amúgy nem sörivók.

Floris Fraise
3,6% flamand búzasör eper ízesítéssel
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Ez a vöröses színű ital először furcsa ízűnek tűnik, mintha sör és eperfagylalt kombinációja volna. Nem
csoda, hiszen a búzasört friss eperrel érlelték együtt. Aztán az eper íz és - illat elvarázsol. Sör mivoltát
az utóízben jelentkező elegáns keserűség árulja el.

Floris Framboise
3,7% flamand búzasör málna ízesítéssel
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
A sör fáradt bordó színű. Illata elárulja azt, amit a címkén is olvashatunk: 30% tiszta málnadzsúzt
tartalmaz, búzasörrel jól összeérlelve. Ez a sör a málnáról szól, csak a málnáról, de arról nagyon.
Savtartalma jelentős, de az édesség szépen egyensúlyozza. Utóízében is jelen van a savasság, pici
komlókeserűség, de főleg málna, málna, málna...Akár egy üveg elfogyasztása után is nehéz lesz
megmagyarázni otthon a feleségünknek, hogy a férjük jött haza, nem pedig egy málnabokorban
nyalakodó maci.

Floris Honey
4,5% mézzel ízesített flamand búzasör
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Igazi sörkülönlegesség. Az aranyszínű ital finom szerkezetű habja még percek után sem esik össze.
Illata a virágos nyári rétre emlékeztet, de csak addig míg meg nem kóstoltuk: akkor ugyanis mindent
elnyom a lépesméz és a méhviasz semmivel össze nem téveszthető íze. A könnyű test, az üdítő
szénsavas jelleg, a hosszú édes utóíz miatt még azok is szeretni fogják ezt az italt, akik a sört amúgy
nem igazán kedvelik. (Nekem egész idő alatt az volt a benyomásom, hogy a palackból mindjárt kirepül
egy berúgott méhecske.)

Floris Kriek
3,6% flamand búzasör meggy ízesítéssel
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Érett burgundi vörösbor szín, intenzív fanyar meggyillattal, a búzasör élesztőssége nélkül. Szokatlanul
hosszú, tartós hab. Ízében a friss meggy zamatai dominálnak, utóízében tűnnek csak fel a búzasör
tejsavas íz jegyei, némi mandulás keserűséggel együtt. A Belle-Vue Kriek "gyengített" változata azok
számára, akik félnek a magasabb alkoholszázalékoktól és a közlekedési rendőröktől.

Floris Ninkeberry
3,6% vegyes gyümölccsel ízesített flamand búzasör
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Ha "ninkeberry" szó jelentését keresnénk a szótárban, nem találnánk ilyen nevű gyümölcsöt. Floris és
Ninke ugyanis a serfőző mester gyermekeinek neve. Igazán gyermek-szájúak részére főzött ital, az
alacsony alkoholfok miatt senkinek nem kell félnie a bódulattól. Ehelyett illatából virágos-kosár
köszönt, ízében a sárgabarack-őszibarack-mangó és a passion nevű trópusi gyümölcs dominál. Jó sava
és mustos-murcis édessége kitűnő egyensúlyban van. Az édesszájúak itala.

Floris Passion
3,6% flamand búzasör trópusi gyümölcs ízesítéssel
Huyghe Sörfőzde (1654) Melle, Kelet-Flandria
Az előző sör alacsonyabb alkoholfokú kistestvére, amelynek illat- és íz világát a passion nevű trópusi
gyümölcs határozza meg, de mellette ananász, licsi, mangó aromája is feltűnik. Alapvető édességét
hosszú sav egyensúlyozza ki. Utóízében egy friss tokaji aszú köszön vissza, némi egres-íz kíséretében.
Nyalakodásra való ital, édesszájú hölgyek előnyben!

Kasteel Rouge 8°
8,0 %-os erős fűszerezett flamand ale
Castle Brewery, Van Honsebrouck, Ingelmunster
Ez a sör az ingelmünsteri ”kastélysörök” gyümölccsel fűszerezett vörös változata. Készítéséhez az
árpamaláta mellett búzát is felhasználtak. A Kasteel Brune friss főzetét meggy és meggy-juice
keverékével együtt hordóban 6 hónapig érlelik és ennek eredménye ez a nemes ízvilágú, erős, mégis
üde ízű sör. Mély-rubin színű, rózsaszín habja viszonylag rövid ideig tart. Illatában meggy és mandula
dominál. Karcsú, de feszes testű, szesz- és cukortartalma elegánsan rejtőzködik, de mégis erőteljes. A
korty végén határozott komlóaroma érezhető. A sört azoknak a macho-természetű uraknak ajánljuk,
akiknek méltóságán alulinak tűnik egy "nőies" kriek elfogyasztása, de szívesen megbirkóznak ezzel a 8
alkoholszázalékos itallal.

Liefmans
4,2% pirosgyümölcsös sör
Riva sörfőzde (1896) Dentergem, Nyugat-Flandria
A tiszta, áttetsző, vörös színű főzetet könnyed, rózsaszín hab koronázza. Illata egy pillanat erejéig
egészen fiatal gyermekkorunkig repít vissza: szörpök, cukorkák, és az első találkozás a musttal. Ez a sör
tizennyolc hónapot töltött meggyágyon, mielőtt eper, málna és feketeáfonya levével keverték volna. Az
összetevők visszaköszönnek már az első kortynál: az ital édes, mint az eper, savanyú, mint a meggy,
utóíze pedig fanyar, mint az áfonya. Bár egyértelműen az édesség dominál, ez az íz kavalkád annyira
intenzíven hat, hogy szinte teljesen elfedi a sörre jellemző íz világot. Pezsgő, üdítően savas ital, mely az
édesszájúak és pirosgyümölcs-rajongók kedvence lesz.

Liefmans Cuvee
6% meggyes barna ale
Riva sörfőzde (1896) Dentergem, Nyugat-Flandria
Kevés gyümölcssör büszkélkedhet olyan összetett gyártási technológiával, mint a Liefmans házasítása.
Alapjául a hosszú ideig érlelt kelet-flamand barna sör (oud bruin) szolgál, mely több, mint egy évet tölt
el meggyágyon, mielőtt a Liefmans csúcstermékének számító Goudenband nevű barna sör különböző
évjárataival kevernék. Az eredmény egy minden képzeletet felülmúló kriek-élmény. Homályos,
vörösesbarna főzet, mely mély komplexitást rejt magában: meggyes, fás, mandulás, és meggyfagylaltra
emlékeztető aromák, gyümölcsös íz világ, melyben a savanyú és édes íz jegyek tökéletes harmóniáját
fedezhetjük fel. A különleges sörök kedvelőinek ajánlott, a meggysörök szerelmeseinek pedig kötelező!

Lindemans Apple
3,5% almasör
Lindemans Sörfőzde (1869), Vlezenbeek, Brabant
A Lindemans Apple a zöldalma tisztasága, fanyar aromája mégis frissítő íze miatt lehet ez belgák egyik
kedvenc lambic söre. Színe izzó aranyhoz hasonlít. Fogyasszák gazdag tejszínes mártásokkal,
levesekkel, zamatos sajtokkal. Fűszeres konyhával tökéletesen harmonizál fanyar, üdítő íze.

Lindemans Cassis
3,5% feketeribizlis sör
Lindemans Sörfőzde (1869), Vlezenbeek, Brabant
Egy klasszikus belgiumi ital-kedvenc. Belgiumban és Észak-Európában a fekete ribiszkét már
évszázadok óta alapanyagként használják sörökben és likőrökben. Színében mély pirosas-lila egyveleg
figyelhető meg, melyhez kivételes aroma párosul. Íz világa puha, mégis mindig üdítő és ropogós.
Ajánljuk szarvashúsok, sült sertés vesepecsenye rozmaringos tejszínes mártással, fánkok, New Yorki
stílusú-túróslepények, és friss gyümölcsök mellé, de bátran fogyassza bármilyen más ételekhez is, mert
garantáltan mindig kellemes meglepetésben fogja részesíteni.

Lindemans Framboise
2,5% málnasör
Lindemans Sörfőzde (1869), Vlezenbeek, Brabant
Különféle gyümölcsöket és fűszereket használnak arra, hogy a söröket ízesítsék, és ezzel megteremtsék
a szezonális sörök tárházának sokoldalúságát. A Lambic sörök savassága tökéletesen vegyül a málna
savanyúságával és egyben édességével. Nagyszerű aromájú, a málna ízzel rendelkező lambic sör
„aromabombái” finoman tapadnak a szájpadláshoz, miközben elegánsan és tisztán simogatják a torkot.
Színe a vörös-rózsáéhoz hasonlítható. Javasoljuk csokoládédesszertek, krém-karamella, Olympia
osztrigák és kaviáros ételek kíséretéhez.

Lindemans Kriek
3,5%-os meggyes sör
Lindemans Sörfőzde (1869), Vlezenbeek, Brabant
Ez egy édes és savas ital, mely a friss "fekete cseresznyétől" nyeri el érett színét és savanykás ízét. A 6
hónapos (fiatal) lambic sörhöz hozzáadott gyümölcs egy új erjedést vált ki a tölgyfahordóban. 8-12
hónapos korára készen áll, hogy leszűrjék a héjat és palackozzák. A gyümölcsből kioldódott cukor egy
másodlagos fermentációt idéz elő a palackban. Ez a hagyományos típusú gyümölcssör savasabb és
kevésbé gyümölcsös. A sörgyárban dolgozó szakemberek évtizedes tapasztalatainak köszönhető ez a
rózsaszínes-pirosas színű „cseresznye pezsgő”.

Mongozo Banana
4,5% banános búzasör
Max Havelaar
A kenyai maszájok kedvenc söre, eredeti afrikai recept alapján készült Belgiumban. Pici habtartósságú,
aranyszínű, erősen banánillatú ital. A bátor és vállalkozó kedvű emberek söre, hiszen ha nem
maszájnak születik az ember, csak a kíváncsiság vihet rá bennünket egy ilyen sör megkóstolására. A
nagy testhez jó sav párosul, amely főként a korty végén erősödik fel. Az intenzív banán íz végigkíséri a
teljes kortyot. A komlótartalom diszkréten, csak az utóízben jelentkezik.

Mongozo Coconut
3,5% kókuszos búzasör
Max Havelaar
Mongozo Coconut a kókuszdió üdítő ízével határozottan egzotikus sör. Ha Robinson Crusoe és Péntek
kóstolták volna ezt a sört, akkor ők is csak erjesztés után itták volna a kókuszdió levét. 3,5%-os
alkoholtartalmával a gyümölcssörök középmezőnyébe tartozik, de különleges ízével és a flamand
lakosságnál elért népszerűségével az élen jár. Ha tehetjük igyuk kókuszdió héjból.

Mongozo Mango
3,6% mangós búzasör
Max Havelaar
Mongozo Mango a friss, édes mangók üdítő ízével. Könnyű sör, melyben intenzív gyümölcsíz dominál.
A Mongozo Mango tökéletesen illik egzotikus ételekhez, meleg nyári estéken és vacsora után kellemes
üdítő ital a meghitt beszélgetésekhez. A gyümölcssöröktől megszokottan a domináló mangó íz
alacsony, 3,6%-os alkoholtartalommal párosul.

Mongozo Palmnut
7% pálmadióval érlelt búzasör
Max Havelaar
Olajos, édeskés, gyümölcsízű és száraz nedű egy üvegben - így jellemezhetnénk a Mongozo Palmnut
ízét. Egy afrikai pálmadió fajta, ami ennek a sörnek az alapját alkotja. Mongozo Palmnut egy egzotikus
afrikai sör, a hagyományos angolai sör modern verziója. Mély pirosas-barna színével, az afrikai homok
színére emlékeztet. Erős, 7%-os alkoholtartalmának köszönhetően egyaránt kedvence nőknek és
férfiaknak is.

Peche Mel' Bush
8,5%-os baracksör
Dubuisson Sörgyár (1769) Pipaix, Hainaut
Amikor
az
őszibarack
íze
találkozik
a
legerősebb
sörrel
Belgiumban…
Sok évvel ezelőtt diákok alkották által koktélként. A êche
P
Mel'Bush eredetileg az egyenlő részek egy
keveréke volt, melynek összetevői a Bush Amber és barackszínű gueuze volt.
2009 óta főzik a Brasserie Dubuisson, ugyanazzal a szigorúsággal, melyet a többi sörökkel szemben is
megkövetelnek. A gyümölcs természetes aromái és kivonatai kiegészítik a Bush Amber eredeti
keserűségét, így hozzanak létre egy kerek és tökéletesen kiegyensúlyozott sört.
Pêche Mel'Bush egy erősre erjesztett, szűrt sör, 8.5 % -os alkoholfokkal, mely kétség kívül a legerősebb
gyümölcs ízű sör.

Pink Killer
4,7%-os enyhén rózsaszín árnyalatú világos sör
Silly sörgyár (1850), rue Ville Basse
Ravasz és csalóka ital. Színe a vérnarancs és a babarózsaszín különleges keveréke. Íz és illatvilágában
egyaránt a citrusfélék savanykás jellege dominál, kis teret hagyva a tutti-frutti édes zamatának. Ezt a
furcsa párosítást a grapefruit savanykásan kesernyés íze zárja le. A sörre jellemző íz világ, valamint az
alkoholérzet teljes hiánya elhiteti velünk, hogy könnyű, nőies sörrel van dolgunk. De fogadd meg a
tanácsomat: Jobban teszed, ha rövid pórázon tartod az álruhába bújtatott vérebet, mert könnyen
megharaphat.

St. Louis Kriek
3,2% gyümölcslambic
Van Honsebrouck Sörfőzde (1900) Ingelmunster, Nyugat-Flandria
Ez a sör sem a lambic-termelés klasszikus vidékén, Brüsszel környékén készült, hanem jóval
nyugatabbra. Az alapul szolgáló gueuze sörhöz magozott meggyet adnak hozzá, ezt tölgyfahordós
érlelés követi. Rubinszínű ital, közepes tartósságú habbal. Erőteljesen meggyes "buké", fűszeres illat
jellemzi. A sörben intenzív meggyaromát érzünk, a kifejezett savasság és a diszkréten megbújó cukor
egyensúlya harmonikus. Utóíze nagyon komplex, előbb egy kis édességgel, utána fanyar meggymagízzel búcsúzik a sör. Az intenzív aromák kedvelőinek ajánljuk.

