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Filou

Kasteel Rouge
Kasteel Tripel
Kasteel Donker
Kasteel Hoppy
Kasteel Blond

By

Trignac
Barista Chocolate Quad
Cuvée du Château

Bacchus
Bacchus Kriek
Bacchus Framboise

Brigand

Passchendaele

Bruin
Wit
Blond

St-Louis Premium Framboise
St-Louis Premium Pêche
St-Louis Premium Kriek
St-Louis Premium Gueuze
St-Louis Kriek Fond Tradition
St-Louis Gueuze Fond Tradition

FILOU
“Een sterk blond bier dat verleidt met een zachte smaak
en een subtiele bitterheid. Nog eentje?”

Vanaf nu
verkrijgbaar in
blikken van 25cl.

Filou behoort tot de groep van sterke blonde bieren
die hergisten op fles. Door het gebruik van Belgische
en Tsjechische aromahoppen biedt Filou een milde
fruitigheid en subtiele hopbitterheid. Het resultaat is
een echte doordrinker die best ondeugend kan zijn,
maar altijd zonder kwade bedoelingen. Een echte
allemansvriend dus!

8,5% Vol |

8°

25cl can - 33cl - 75cl - 20l

Ontdek onze blikken!
ROUGE
“Liefhebbers van sterk bier en fruitbier vinden elkaar
in Kasteel Rouge, het begin van een nieuwe bierstijl.”
Kasteel Rouge is een unieke blend van Kasteel Donker
en gemacereerde kersen. De robijnrode kleur, de stevige
schuimkraag en de zoete aanzet resulteren in een
speciaalbier met een evenwichtige smaak en subtiele
toetsen van kersen. Deze allemansvriend is dan ook vlot
doordrinkbaar en smaakt extra goed als aperitief op een
zonnig terras. Klaar voor la vie en Rouge?

8% Vol |

6°

33cl - 25/50cl can - 75cl - 20l

TRIPEL

HOPPY

“Zacht bitter, subtiel fruitig en vlot doordrinkbaar:
een tripel gebrouwen volgens de regels van de kunst.”

“Vrij volmondig, subtiel bitter en goed doordrinkbaar:
een type IPA maar dan in een zacht jasje.”

Kasteel Tripel is een blond speciaalbier gebrouwen met
een flinke dosis aromahoppen. De impressies van mout
en kruidnagel geven het bier karakter en gaan perfect
samen met de fruitige toetsen. Deze vlotte doordrinker
heeft een zacht bittere smaak en weet zo menig
bierliefhebber te bekoren.

Kasteel Hoppy is een blond bier dat nauw aanleunt bij
de bierstijl Indian Pale Ale. Dankzij de toevoeging van
kruiden en het zachte moutkarakter is de jongste telg
van de Kasteelfamilie echter geen hopbom. Hierdoor
is Kasteel Hoppy een doordrinkbier waarin hop de
boventoon aangeeft, maar de bittere smaak niet
domineert.

11% Vol |

9°

33cl - 75cl - 20l

6,5% Vol |

6°

33cl - 75cl - 20l

DONKER

BLOND

“Het eerste Kasteelbier is een rasechte quadrupel, een
aanrader om de dag met een goed gevoel af te ronden.”

“Een verfrissend bier met een complexe smaak:
onmisbaar in het rijtje van Belgische blonde bieren.”

Kasteel Donker behoort tot de familie van sterke
donkerbruine bieren waarin gebrande mouten de
boventoon aangeven. Het allereerste Kasteelbier is
dan ook een volmondig bier met duidelijke toetsen van
karamel, koffie en chocolade. De zoete aanzet maakt dit
bier verrassend complex en zeer toegankelijk.

Kasteel Blond biedt een mooie balans tussen het bittere
karakter van hop en de zachte eigenschappen van mout.
De gist zorgt vervolgens voor de nodige fruitigheid die
doet denken aan citrusvruchten. De combinatie maakt
het bier heerlijk zacht in de afdronk, waardoor het vlot
doordrinkbaar is.

11% Vol |

7% Vol |

12°

33cl - 75cl - 20l

6°

33cl - 50cl can - 20l

by
TRIGNAC
“Kasteel Tripel laten rijpen op gebruikte cognacvaten?
Het resultaat is Trignac, een must have collector’s item!”
Trignac valt onder de noemer ‘barrel aged’, een
bierstijl waarbij brouwers bier laten rijpen in gebruikte
drankvaten. Onze brouwer vult cognacvaten met Kasteel
Tripel, zodat het bier de warme smaak van cognac
opneemt zonder zijn eigen identiteit te verliezen. Dit
premium degustatiebier is een absolute aanrader voor
wie van bier en cognac houdt!

12% Vol |

12°

Collector's

75cl

item

TION

EDI
LIMITED

BARISTA

CUVÉE DU CHÂTEAU

“Bier, chocolade en koffie in één drank? Deze magische
combinatie doet menig bourgondiërs watertanden!”

“Een gastronomisch bier met het complexe karakter van
een jarenlang gerijpte Kasteel Donker en subtiele toetsen
van porto.”

Barista Chocolate Quad biedt duidelijke tonen van
karamel, toffee en chocolade. Qua geur en smaak past
dit degustatiebier dan ook perfect in het rijtje van de
quadrupels. De aroma’s van de geroosterde mouten, de
donkere kleur en de stevige schuimkraag sluiten eerder
aan bij porter en stout, twee Britse bierstijlen. Een uniek
bier dus dat iedere bierliefhebber moet proeven.

11% Vol |

12°

33cl can - 33cl - 75cl - 20l

Op het gebied van foodpairing kan je weinig fout doen
met een Cuvée du Château. Dit speciaalbier evenaart de
smaak van een tien jaar gerijpte Kasteel Donker en doet
denken aan porto. De toetsen van geroosterde en gekarameliseerde mouten worden gevolgd door een delicate
hopbitterheid in de afdronk. Zeer lekker met wild of in
combinatie met een kaasplank!

11% Vol |

12°

33cl - 75cl - 20l

BACCHUS
VLAAMS OUD BRUIN
“Ontdek de wereld van de zure bieren met dit traditioneel West-Vlaams
roodbruin bier.”
Bacchus Oud Bruin neigt qua smaak naar wijn en verrast met een mooi
evenwicht tussen zoet en zuur. De zurigheid is minder uitgesproken
dan bij andere Vlaamse roodbruine bieren, wat resulteert in een
aangename afdronk. Door het gebruik van gebrande mouten valt ook
een lichte karameltoets te smaken. Een pittige verfrisser vol karakter en
geschiedenis, dat is Bacchus Oud Bruin!

4,5% Vol |

5°

37,5cl - 20l

BACCHUS
KRIEKENBIER
“Een fris kriekenbier op basis van een traditioneel West-Vlaams roodbruin bier.”
Bacchus Kriekenbier wordt gebrouwen met Bacchus Vlaams Oud Bruin en
verrast met een mooi evenwicht tussen zoet en zuur. Door het gebruik van
gebrande mouten valt ook een lichte karameltoets te smaken. De aroma’s
van rijpe krieken in combinatie met het zoetzure van het basisbier zorgen
voor een pittige verfrisser.

5,8% Vol |

5°

33cl can - 37,5cl - 20l

BACCHUS
FRAMBOZENBIER
“Een fris frambozenbier op basis van een traditioneel West-Vlaams
roodbruin bier.”
Bacchus Frambozenbier wordt gebrouwen met Bacchus Vlaams Oud
Bruin en verrast met een mooi evenwicht tussen zoet en zuur. Door het
gebruik van gebrande mouten valt ook een lichte karameltoets te smaken.
De aroma’s van zoete frambozen in combinatie met het zoetzure van het
basisbier zorgen voor een pittige verfrisser.

5% Vol |

5°

33cl can - 37,5cl - 20l

BRIGAND
“Kruidig, hoppig, maar vooral heerlijk rebels: maak kennis met Brigand,
een sterk blond bier met karakter.”
Brigand behoort tot de groep van sterke blonde bieren die hergisten op fles.
De helderblonde kleur springt meteen in het oog en is te danken aan het
gebruik van ongemoute tarwe, bleek- en pilsmout. Dit bier is kruidig van
smaak, biedt lichte moutaroma’s en is hopbitter in de afdronk. Dankzij deze
combinatie is Brigand vlot doordrinkbaar.

9% Vol |

8°

33cl - 75cl - 20l

PASSCHENDAELE
“Een blond bier dat het evenwicht biedt tussen een pils en een sterk bier van
hoge gisting. Complex maar zeer toegankelijk.”
Passchendaele Blond verrast met een lichte kruidigheid die overgaat in een
subtiele moutigheid. Qua smaak is dit bier een typisch sterk blond bier van
hoge gisting, maar qua alcoholpercentage sluit deze blonde aan bij een pils
van lage gisting. Een dorstlesser met diepgang dus! Dit bier wordt dan ook
gebrouwen ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Slag bij Passendale
in 1917.

4,8% Vol |

6°

33cl - 20l

SLURFKE
“Voel je helemaal thuis met deze artisanale speciaalbieren.”
Van een smaakvolle dubbel tot een verfrissend witbier: Slurfke heeft alles
in huis om elke bierliefhebber te bekoren. Weet je een donker bier met een
aangename karameltoets en aroma’s van banaan en vanille te smaken? Dan
is Slurfke Donker helemaal iets voor jou. De liefhebbers van blond bier dat
hergist op fles zullen de balans tussen het moutige karakter en de fruitige
toetsen van Slurfke Blond zeker weten te waarderen. Mag het allemaal
wat kruidiger en frisser? Kies dan voor Slurfke Wit, een rasecht Belgisch
witbier gebrouwen op basis van tarwe. Nergens beter dan thuis met een
van deze Slurfkes in de hand!

Slurfke Donker 8,5% Vol |
Slurfke Blond
6% Vol |
Slurfke Wit
4,5% Vol |

12°
6°
5°

33cl
33cl
33cl

ST LOUIS
PREMIUM FRAMBOISE
“Dit fruitbier verwent met de zoete smaak van frambozen
en verrast met een lichtzurige ondertoon. Een echte
dorstlesser!”
St-Louis Premium Framboise wordt gebrouwen op
basis van lambiekbier en bevat sap van de Willamette
zomerframboos. Het resultaat is een verfrissende
doordrinker met een zeer laag alcoholpercentage. Dit
zoete frambozenbier smaakt dan ook extra lekker op een
zonnige dag en is ideaal voor wie niet van zware bieren
houdt.

2,8% Vol |

5°

25cl - 37,5cl - 20l

ST LOUIS
PREMIUM PECHE

ST LOUIS
PREMIUM KRIEK

“Dit fruitbier verwent met de zoete smaak van perziken
en verrast met een lichtzurige ondertoon. Een echte
dorstlesser!”

“Dit fruitbier verwent met de zoete smaak van krieken
en verrast met een lichtzurige ondertoon. Een echte
dorstlesser!”

St-Louis Premium Pêche wordt gebrouwen op basis van
lambiekbier aangevuld met perziksap. Het resultaat
is een verfrissende doordrinker met een zeer laag
alcoholpercentage. Dit zoete perzikenbier smaakt dan
ook extra lekker op een zonnige dag en is ideaal voor
wie niet van zware bieren houdt.

St-Louis Premium Kriek wordt gebrouwen op basis
van lambiekbier aangevuld met St-Louis Kriek Fond
Tradition en Oblacinska krieken die zes maanden lang
op gueuze lageren. Het resultaat is een verfrissende
doordrinker met een laag alcoholpercentage. Dit zoete
kriekenbier smaakt dan ook extra lekker op een zonnige
dag en is ideaal voor wie niet van zware bieren houdt.

2,6% Vol |

5°

25cl - 20l

3,2% Vol |

5°

25cl - 37,5cl - 20l

ST LOUIS KRIEK
FOND TRADITION
“Een pure kriek gebrouwen op basis van een traditionele
lambiek. Ongezoet en ongefilterd.”
St-Louis Kriek Fond Tradition is een puur kriekenbier
gebrouwen op basis van jonge en oude lambiek. In
tegenstelling tot de oorspronkelijke St-Louis Kriek
Lambic is dit bier ongezoet en ongefilterd. Hierdoor
zijn de lichtzurige tinten van het lambiekbier duidelijk
aanwezig. De combinatie met de fruitige aroma’s van
kriek doet verlangen naar meer.

6,5% Vol |

5°

37,5cl

ST LOUIS
PREMIUM GUEUZE

ST LOUIS GUEUZE
FOND TRADITION

“De eerste West-Vlaamse gueuze die bewijst dat het
mogelijk is om gueuze te brouwen buiten de Zennevallei.”

“Een pure gueuze gebrouwen op basis van een
traditionele lambiek. Ongezoet en ongefilterd.”

Een bierstijl uit de Zennevallei brouwen in Emelgem?
De St-Louis Premium Gueuze bewijst dat het perfect
mogelijk is. Deze gueuze bevat een mix van jonge
en oude lambiek, een bier van spontane gisting. Dit
lichtzurige bier biedt een mooie balans tussen zuur,
zoet en lichtbitter. Het resultaat is een verfrissende
dorstlesser die smaakt naar meer!

St-Louis Gueuze Fond Tradition is een pure gueuze
gebrouwen op basis van jonge en oude lambiek. In
tegenstelling tot de oorspronkelijke St-Louis Premium
Gueuze is dit bier ongezoet en ongefilterd. Hierdoor
zijn de lichtzurige tinten van het lambiekbier duidelijk
aanwezig. De combinatie met de fruitige aroma’s van
jonge appel doet verlangen naar meer.

4,5% Vol |

5°

25cl

5% Vol |

5°

37,5cl
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BIERKASTEEL VANHONSEBROUCK
ONTDEK BIER OP EEN UNIEKE MANIER!
RESTAURANT HET BIERKASTEEL: Wereldse gerechten met bier als smaakmaker
MICHELLE’S PUB: Bruine brouwerijkroeg waar u onze bieren proeft
BIERBOETIEK: Ruim assortiment speciaalbieren, bier gadgets en -pralines
BEZOEKERSCENTRUM: Bezoek doorheen de modernste brouwerij van Europa
EVENTLOCATIE: zalen voor 16 tot 400 personen

Bierkasteel Vanhonsebrouck - Brouwerijstraat 1 - 8870 Izegem - info@bierkasteel.be - www.bierkasteel.be
Visits & Events: +32 (0)51/62 27 30 - Restaurant Het Bierkasteel: +32 (0)51/62 27 31 - Bierboetiek: +32 (0)51/62 27 33
Michelle’s Pub: +32 (0)51/62 25 43

