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Twents Radler 

Twents Premium Pils

Twents Wit

Twents Oer Pils

Twents Amber

Twents Blond

Twents Bok

Twents Honing Tripel

Twents Zoete Jaapie

Twents Pi Pa IPA

Radler

Pilsner

Tarwebier

Pilsener

Amber

Blond

Bok

Tripel

Fruitbier

IPA

2%

5%

5%

5,5%

6%

6,5%

6,5%

8,5%

3,5%

7%

De ultieme dorstlesser met een vleugje citroen en limoen

Natuurzuiver kwaliteitsbier met een bittere smaak

Deze moet je geproeft hebben! Het ultieme zomerbier met toevoeging van

hop, sinaasappelschil, koriander en speciaal witbier gist

Ongefilterd en ongepasteuriseerd. Een ode aan het originele type pilsner

uit Tsjechië 

Robijnrode kleur en vol van smaak met een fruitig tintje 

Een ongefilterd lichtbitter bier, gebrouwen met tweerijige zomergerst en

saashop

Stevig bier met een bitterzoete smaak en een soepel karakter

Twents Trots! Vol, lichtzoet bier met toevoeging van honing en aroma's van

anijs en koriander.

Ongefilterd fruitbier met een frisse smaak van framboos

Under construction... zeer beperkt verkrijgbaar! OP = OP

1. Twentse Bierbrouwerij

Blonde Amber

Favo Pavo

Flaneerbeer

Mango Tango

Wingman

Disco DIPA

Watermelon Weissen

Jolly Yankee

Zwaar

blond

IPA

Quadrupel

Hefe-

weissen

Tripel

DIPA

Hefe-

weissen

NEIPA

8%

5%

9,5%

5%

9%

8%

5%

5%

2. Gallivant

Tripel Triregnum

Mr. Negativity does not

like the sunny days

Apocalyps 2022

Tripel

Dubbel

Espresso

Stout

8%

8%

10%

Met de Triregnum, een heerlijke frisse trippel met een tikje koriander, voel je

je al gauw verheven boven de rest. Geeft niks dat begrijpen wij heel goed.

Als je er maar niet in gaat geloven. Aan het eind van de dag zijn we weer

allemaal gelijk. Ook hij met de Triregnum.

De zomer is nog maar nauwelijks begonnen. De echt hinderlijk warme

dagen moeten nog komen maar er is een oplossing voor alles. Mr.

Negativity. Dan kun jij nog een beetje genieten van de zomer. Maak'r daar

maar een dubbele van.

Zwaar, donker en onheilspellend. Het einde der tijden is nog nooit zo

feestelijk geweest. Neem slok van onze gevaarlijk doordrinkabare espresso

stout en geniet van het uitzicht op het einde der tijden dat op je afstormt.

3. Chaos bieren

Bij het nemen van een slok stap je in een rollercoaster van verschillende

smaken. Je wordt overvallen door een tint van witte chocola, afgewisseld

met fruit en vanille-tonen.

Dit is je favoriete pauw! Pavo de Pauw houdt ervan om te zien en gezien te

worden. Hij schittert als sierlijk silhouet op de boulevard van Monaco.

Struinend door pittoreske bebossing met een goed glas gerstewijn. De

flaneerbeer bewaakt zijn territorium op gepaste wijze. Hij laat zich niet

gauw zien, maar geniet voor tien.

Hola Porteño! Flaneer met ons mee op de Argentijnse stranden van Buenos

Aires. Deze zomerse Weizen met een vleug mango doet je Corazón

smelten.

Een vijf mouten tripel met een single hop, volle graansmaak en een frisse

geur.

Kleurrijk, vol, levendig en met een gepaste softheid. Wanneer de muziek

stopt, stopt zij ook. Tijd voor een nieuwe beat… De Disco Dipa: let’s roll!

Hefe-weissen met watermeloen!

De Jolly Yankee Juice: een flanerende fruitsensatie! Cheers!



La IPA Bonita 

Dutch Bordern

Alpha Blondy Reggea

Tangaroa | New

Zealand

Aegir Kveik

Aphrodite Passiefruit

Barleywine Barrel Aged

Madeira

Barleywine Barrel Aged

Toumintoul Speyside

Whisky

IPA

Weizen

Blond

Double

IPA

Double

NEIPA

Wit

6,4%

5,5%

7,6%

8,2%

8%

4,5%

La IPA Bonita, een exotische IPA lijkt wel gesmokkeld uit Ibiza door de frisse

citrustonen

Gouden medaille Dutch Beer Challenge 2022

Gouden medaille Dutch Beer Challenge 2021 

De nieuwste parel van Aegir is deze dark double IPA, dubbel gedryhopt en

gebrouwen met de traditionele gedroogde gist Kveik uit Noorwegen.

De godin van liefde & vruchtbaarheid. Zacht en fris!

4. Brouwerij de Smokkelaar

Kleine Beer Blond

Kleine Beer Dubbel

Tripel

Pionier | Het Roze

varken

Pigs & Bears weizen

Pigs & Bears pale ale

Pigs & Bears saison

Pigs & Bears barrel

aged

5. Kleine Beer Brouwerij

Veluwse Schavuyt 

Veluwse Schavuyt

Veluwse Schavuyt

Veluwse Schavuyt

Amber

Blond

Tripel

Quadrupel

6,5%

5,6%

7,5%

10%

Een mooi amberkleurig bier dat gevaarlijk soepel doordrinkt. Kenmerkend is

zijn licht lichte caramelsmaak, aangename hop bitterheid in combinatie

met een vleugje honing waardoor het geheel een mooie variatie van frisse

fruitige smaken heeft van begin tot afdronk.

Onze lichte en frisse volmout blonde is licht moutig van smaak met een

milde bitterheid alsmede een fruitig hoparoma in de afdronk welke geruime

tijd aanwezig blijft.

Onze nieuwste creatie is een tripel die qua traditie onder de zwaardere

blonde bieren valt. Licht zoet van smaak met een stevig hop karakter zowel

in bitterheid als aroma.

Krachtig, karamel en zoethout. Dit prachtige robijnrode gerstenat kenmerkt

zich in de geur met name als een stevige met ietwat fruit. De volle smaak

laat naast het fruit wat zoethout, een vleugje karamel en een subtiele

hopbitterheid zien. Deze Quadrupel is met recht een echte Schavuyt te

noemen.

6. Brouwerij de Vlijt 

Frisse afdronk met tonen van citrus en koriander

Russian Imperial Stout. Zoals je mag verwachten staat dit zware, heftige

bier vol van aroma's van geroosterde mout, koffie, chocolade en rozijnen.
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Pomp 4

Piet

Achterhoeks IPA

Aan de Tripel

Haze in 2 space

Zwarte Magie

Wentersch Wit 

Qua-

drupel

Weizen

IPA

Tripel

NEIPA

Black IPA

Wit

10%

5,5%

6%

8%

6,5%

6,5%

5%

Pomp 4 is geen bier om achteloos weg te tanken. Als je niet oppast is dit

de (qua)druppel die je emmer doet overlopen. Pomp 4 is een regelrechte

verwijzing naar de vorige bewoner vanonze brouwerij. Elke teug werkt als

brandstof.

Eerbetoon aan Piet Mondriaan!

Met ingrediënten uit de Achterhoek

Pure kracht en souplesse gevangen in één glas

Het bier is fris en vol tropische aroma’s zoals ananas en mango.

Een Black IPA, duister als de nacht, maar heerlijk fruitig in geur en smaak.

Bitter, met een zacht mondgevoel. Zoals een schaap in wolfskleren.

Lichtvoetig, doch zwaar. Doordrinkbaar, maar vooral om van te genieten.

Witbier met vlierbloesem

7. Brouwerij Wentersch

Levenslicht

Vloedlijn

Mistbank

Noordpier

Appelgaard

Nachtuil 

Bitterzoet

Nachtschade

Belgisch

Blond

Belgisch

Tripel

DDHIPA

Belgisch

Dubbel

Cider

Imperial

Stout

Porter

Belgian

Strong Dark

Ale 

6%

9%

6%

6,5%

5%

12%

7,5%

9%

8. Stadsbrouwhuis Broer & Zus

9. Bierbrouwerij Noarder Dragten

WEGENS TECHNISCH PROBLEMEN HELAAS AFWEZIG 

Levenslicht is het eerste bier dat wij als Broer & Zus hebben gebrouwen.

Het is een blond bier met een zoete verfrissende smaak.  

Een klassieke Belgische Tripel en in combinatie met het aromatische

karakter van de Belgische abdij gist zorgt voor een zoet en fruitig bier

De Amerikaanse hop, welke is gebruikt zorgt voor een duidelijk bittertje.

Door ook een gist te gebruiken, welke uitstekend past bij een IPA zal menig

IPA liefhebber dit een heerlijk bier vinden. 

Een enigszins zoete Belgische dubbel. In de smaak kunnen tonen van

karamel voorkomen.

Een heerlijke licht alcoholische en troebele appel drank van 5% alcohol.

Onze cider is gemaakt van appels van de Nederlandse bodem, de

Jonagold en Elstar. Je proeft nog het zuurtje van de appels. Heerlijk

verfrissend op een mooie zomerse dag. 

Een Imperial Stout van 12% met een volmondig gevoel van haver,

geroosterde gerst, koffie en chocolade.

Dit bier heeft een mooie ronde zoetheid met tonen van karamel, toffee,

noten, zoethout en een diepe toast.

Nachtschade heeft een volle zoete moutige smaak. Tonen van karamel,

vanille, anijs en zoethout. 

TWENTSE BIERBIJBEL



Ne toffen 

Frolijke Frans 

Willemken 4 granen 

Yellow Moon Exclusive

Amber

Pale Ale

Blond

Blond

3,5%

4,8%

5,8%

6,1%

10. Brouwersnös

Stilmoed

Walburg

Grijp

Rijkhard

Weizen

Belgisch

Blond

IPA

Quadrupel

5,7%

6,1%

5%

9,6%

11. Chamaven

Amarillo Sun

Hopus Dei

Jubileeuw

Blond

Blond

Amber

6%

7,5%

9%

Verfrissend zomerbier. In 1 slok zomer

Gebrouwen voor de mannen en vrouwen die het leven en de liefde

omarmen

Jubileum bier, try me if you dare!

12. Brouwerij De Witte Leeuw 

Onze liefde voor bier geven we mee aan deze mooie Hefeweizen. Een

ongefilterd tarwebier.

Fris, met een volle smaak en een lichtbittere afdronk. Fruitige aroma's van

banaan en een licht kruidnageltje. Troebel, geel met een volle witte

schuimkraag.

Een echt aperitiefbier om samen te drinken. Ons eerste bier.

Ongedwongen, doordrinkbaar en toegankelijk.

Geïnspireerd door Belgisch abdijbier. Licht fruitig aroma, soepele ronde

smaak met tonen van tropisch fruit, vanille en kruidnagel. Een aangenaam

bittertje in de afdronk.

Een frisse dorstlesser, vol smaakvariaties. Deze eigenwijze IPA blijft je

verrassen. Ons eerbetoon aan de klassieke Indian Pale Ale. Hop uit Nieuw-

Zeeland en Amerika geven door het drooghoppen dit bier zijn unieke

karakter.

Geurige citrus en een smaak vol tropisch fruit. De afdronk is droog en

fruitig met een bitter dat mooi lang blijft hangen. Een ongefilterd bier van

hoge gisting.

Een echt zwaargewicht. Warmend. Een bier om vriendschap te vieren en

nieuwe herinneringen te maken.

Deze prachtige quadrupel is ons eerbetoon aan bier.

Diep donkerroodbruin. Een aroma van rood fruit. Volmondige moutsmaak,

tonen van karamel en geroosterde mout. Subtiel bitter en iets zoetig in de

afdronk.
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 Als ze in de Achterhoek van je zeggen: “Da’s wal ne toffen,” dan ben je “in

odder”. Dan deug je! En dat zeggen we ook van dit bier! Je zult caramel en

noten herkennen in dit amberkleurige bier. Zacht, fris en tof van smaak.

Proost! Laot ’t oe smaak’n!

Het Frolijkste bier van Nederland. Heerlijk fris en fruitg, ietsje bitter met

nuances van mandarijnen

Vier granen: gerst, tarwe, rogge en spelt. Een mengeling van gedroogde

abrikozen en een vleugje banaan.

“Zwiegen is Zilver, Sprekken is Gold”, speciaal met citroengras.



Zonnesteek

Goal Getter

Hazy Weekend

Turf 'n Surf

ManManMan Mango

Barrelstar Galactica

Hop Art Glutenfree

Power Move

Sunshine

Lager

Hazy IPA

Hazy IPA

Tripel

Blond

Bourbon

Barrel

Aged

Imperial

Stout

IPA

West

Coast IPA

6%

4%

6,6%

8,5%

6%

13,7%

5%

8%

13. Brouwerij vandeStreek

Paradise Weisse

Luxe Quinoa 

Luxe Weizen

Red Berry Lights

Luxe Cascara Bock

Vintage

Sweet Barleywine 

(oh, oh, oh)

Sour 

Weisse

Pale Ale

Weizen

Fruitbier

Doppel-

bock

Engelse

Barleywine

4,5%

6%

6%

6%

7,5%

10%

14. Lux Brewery
Een Weisse met een licht zuurtje en veel fruitigheid van grapefruit en

citroengras. Dit bier is een collab met Brouwerij de Mouterij. Een

verfrissende dorstlesser!

Dit glutenvrije bier is gebrouwen met Nederlandse volkoren quinoa van Lola

Quinoa. De zaden voorzien het bier van aardse tonen en een licht

nootachtig accent.

Deze mout krijgt door de rook van eikenhout een mooie, ronde, rokerige

smaak die subtiel terugkomt in de afdronk. Daarnaast is er een kruidige

hopsoort gebruikt als bitter- en aromahop en zorgt de typische weizengist

voor een licht fruitige smaak.

Dit fruitbier heeft een blond bier als basis, waaraan aardbei, cranberry en

guave zijn toegevoegd. Het bier heeft duidelijk de geur van aardbeien,

waardoor een zoet smakend bier wordt vermoed. Echter is dit bier zurig

van smaak, waarbij de cranberries de boventoon voeren en een lichte

kruidigheid van de guave naar voren komt. Een regelrechte mindfuck!

SPECIAL: Luxe Cascara Bock uit 2017. Dit bruine bier van hoge gisting is

gebrouwen met cascara, de schillen van koffiebessen uit Nicaragua. Deze

bevatten net als koffiebonen een percentage cafeïne en geven een

kruidige toets en aroma’s van gedroogd fruit aan het bier. Mooi gerijpt!

SPECIAL: Speciaal voor festivalseizoen 2022. Een zoetere Engelse

gerstewijn waar duidelijk caramel in terug te proeven is.

2 munten per proefglas

Zingend bestellen: 1 munt per proefglas

Zonnig lentebier

Laag in alcohol, maar vol van smaak! 

We brouwen deze op maandag, als we nog een beetje hazy zijn van het

weekend. De verse hopsmaken worden nog beter bewaard doordat we dit

bier op blik afvullen

Licht rokerig & zilt

Fruitig blond bier gemaakt in samenwerking met ManManMan De Podcast

Na de Barrel Hazard en de Barrel Wave stijgen we op en gaan we de

ruimte in! Deze imperial stout is gerijpt op bourbon vaten en klaar om je

naar een ander universum mee te nemen.

De Amerikaanse hoppen is het een fris doordrinkbaar bier en ook nog eens

glutenvrij. Lekker voor altijd!

West Coast IPA is de bierstijl die eerste Craft Bier revolutie in Amerika

teweeg heeft gebracht. Deze bieren zijn bitter en fruitig door het gebruik

van extra veel hop.
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Barry Weizen

Smokin' Hammers

Into the galaxy

Das Hop

Cappu dei Capi

Unter den Linden

Weizen

American

Red Lager 

NEIPA

Double

IPA

Coffee

milk

oatmeal

stout

Berliner

Weisse

5,2%

5,3%

4,7%

7,2%

5%

5,9%

5,3%

3,4%

15. Stanislaus Brewskovitch
Een echte volle en fruitige Duitse Hefeweizen. Brons Dutch Beer Challenge

2022. 

Een soepel doordrinkbare Red lager met mooie fruitige hoparoma's en een

klein beetje rokerige smaak. Zilver Dutch Beer Challenge 2022

Fris, fruitig en hazy. In tegenstelling tot een IPA nauwelijks bitterheid Wel

veel hoppige fruitigheid door de Galaxy hop.

Een aangenaam bitter, goudblonde double IPA. Moutig, bitter en fruitig.

Een zachte lichte zoete stout met mooie koffietonen.  

Laag in alcohol. Lichtzurig en fruitig door toevoegen van framboos en

lindebloesem. Lekker fris in het zonnetje.

Spanjaard Blond

Spanjaard Donker

Spanjaard Dorset

Boris

Jubileum Lustrum

Blond

Dubbel/

Porter

Blond

Dubbel

Dubbel

5,8%

6,5%

6%

8,1%

10%

16. Bierbrouwerij Borne
Een lekker fris blondje met iets sinaasappelschil

Houdt het midden tussen een niet te zoete dubbel en een porter

Een iets fruitig blond bier met smaken van de biscuit-mout

Een stoere dubbel met een vleug cara-mout

Een lekker volle dubbel die ter plekke gemixed wordt met een zachte witte

rum! Houd je van bier? Lust je rum? LUSTRUM!

Flinke Freek

Bennie Bang

Wijze Willie

Jolige Jopie

Tripel

IPA

Weizen

Blond

8,2%

6,9%

4,9%

6,4%

17. Alderbastend Bieren
Een uniek, kruidig karakter en een moutige smaak maakt dit een biertje dat

niet zomaar klein te krijg is. We noemen 'm dan ook niet voor niks Flinke

Freek. Durf jij de strijd aan te gaan? 

Een hoppige IPA met citrusachtige tonen en een bittere smaak. Ervaar zijn

sterke karakter als rake stoten. 

Dit biertje is door zijn slimme samenstelling vol van smaak. Samen met de

typerende fruitaroma’s zorgt dit voor de perfecte formule genaamd Wijze

Willie, de weizen uit het oosten

Een speels en toegankelijk blond bier met een mild kruidig en bijzonder

frisse smaak. Zo een waarvan je na de eerste slok denkt: dit smaakt naar

meer! 
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