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voor sport en bierliefhebbers

VOORSTAD 17- 19           4461 KK   GOES           TEL: 0113 21 59 60 

Bierbrouwerij Emelisse

Nieuweweg 7  Kamperland

0113-370262 

www.emelisse.nl  -  brouwerij@zeelandnet.nl



 
 

 

 
 
Van harte welkom op ons 22e Delta Bier Festival. Zoals altijd hebben we 
weer 6 (huur)brouwerijen gevonden die bereid waren naar Goes af te 
reizen om hun bieren te promoten. 
 
Een mooi rijtje, Reuzebieren, Prearis, Jessenhofke en uit het Zeeuwse, 
Brouwerij Kees, Emelisse en huurbrouwerij Bad Hair Brewing. 
Helaas hebben we wel de bonprijs moeten verhogen naar 2 euro. 
Brouwerijen hebben nu eenmaal ook hun kosten en het is gewoon moeilijk 
om brouwerijen te vinden die het tegen een lagere vergoeding kunnen 
doen. Daar staan natuurlijk wel heerlijke bieren tegenover, de meeste voor 
1 bon en de meer speciale voor 2 bonnen. 
 
Uiteraard hebben we ook weer de tombola met vele mooie prijzen, 1 euro 
per envelop. Veel sponsoren zorgen voor de prijzen en zonder iemand 
tekort te doen wil ik toch één sponsor speciaal bedanken en dat is Cafe de 
Krab uit Krabbendijke. 
 
 
Ik wens jullie heel veel plezier en bedank jullie voor je aanwezigheid. 
 
Proost!!!! 
 
 
Bram van Stee, voorzitter De Deltabrouwers. 
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ZELF BIER BROUWEN 

Vroeger, en dat is nog niet eens zo héél lang geleden, was thuis 
bierbrouwen heel gewoon. Tegenwoordig is het zelf maken van gerstenat 
voor veel mensen een lekkere hobby. Een hobby die met eenvoudige 
middelen thuis kan worden beoefend. Sommige brouwers geven de 
voorkeur aan eenvoudig brouwen in de keuken, anderen beleven een 
tweede hobby aan het knutselen aan een brouwerijtje. Eén ding hebben al 
deze amateurbrouwers gemeen : 

Ze maken het ambachtelijk bier ! 

Het bierbrouwersgilde "De Deltabrouwers" bestaat uit enthousiaste 
amateurbierbrouwers en bierliefhebbers. Zij organiseren diverse 
bijeenkomsten, waarbij informatie en, vanzelfsprekend, zelf gebrouwen bier 
wordt uitgewisseld. Zo zijn er onder andere wedstrijden, 
brouwerijbezoeken, bijeenkomsten over het brouwproces en proefavonden. 
Ambachtelijk bier is méér dan het alom bekende pilsje. Het drinken van 
zo'n bier is een belevenis: Ruiken, proeven, beoordelen, vergelijken, 
genieten. En als je zo'n biertje ook nog zelf gebrouwen hebt.......... 

Het Gilde start elk najaar, wanneer het brouwseizoen begint, met een 
cursus bierbrouwen. Het is een DOE-cursus. In vijf lessen leer je de fijne 
kneepjes van het ambachtelijk brouwen. Heb je belangstelling, kom dan 
vrijblijvend naar de infostand hier op het festival. Daar wordt precies verteld 
hoe de cursus is opgezet, wat voor spullen je nodig hebt en wat het 
allemaal gaat kosten. Zie ook www.deltabrouwers.nl 
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Stand  1                              BROUWERIJ EMELISSE                     Kamperland (NL) 
 
EMELISSE SAISON                                                                                           4,6 % 
Een van oorsprong Noord-Franse bierstijl, droog, kruidig en een mooie bitterheid. 
Ondanks de lage bitterheid en alcohol percentage toch een mooi en smaakvol bier. 
Gebrouwen met Simcoe en Nugget hop. 
Kleur: 8 EBC – Bitterheid: 32 EBU 
 
EMELISSE BLOND IPA                                                                                     6,8 % 
Engelsen wilden in hun toenmalige koloniën, waaronder India, graag hun eigen ale 
blijven drinken. Om de vijf maanden durende bootreis te doorstaan, werd extra 
alcohol en vooral hop toegevoegd; zij zorgen voor de betere houdbaarheid. Dit ale 
kreeg de omschrijving ‘As prepared for India’. De brouwmeester gebruikt de uit 
Nieuw-Zeeland afkomstige hopsoort Nelson Sauvin, die het bier tonen geeft van 
grapefruit en de druivensoort Sauvignon Blanc. 
Kleur: 33 EBC – Bitterheid: 35 EBU 
 
EMELISSE TIPA                                                                                                  10 % 
Triple India Pale Ale. Double is soms niet genoeg. Behalve de dubbele India Pale Ale 
is er inmiddels ook de Triple IPA ontwikkeld. En ja, dat betekent dat er driemaal 
zoveel hop is gebruikt als gewoonlijk. Neem een stevige stoel, ga rustig zitten en 
geniet…Triple IPA, gebrouwen met Chinook, Simcoe , Cascade en Amarillo 
Kleur: 13 EBC – Bitterheid: 130 EBU 
 
EMELISSE IRS                                                                                                    11 % 
Dit bier verwijst naar een historische episode, waarin de Russische tsarina Catharina 
de Grote geen genoeg kon krijgen van de diepdonkere en zware Engelse stouts. De 
reis van Engeland naar Rusland duurde destijds lang. Extra alcohol was dan ook 
nodig om de houdbaarheid te garanderen. Nog steeds hecht men in die contreien 
aan een stevig bier. Tonen van zwarte chocolade en koffie zijn zonder probleem in 
dit harmonieuze bier terug te vinden, de rietsuiker verzacht het bittere karakter. 
Gebrouwen met  Nugget en Amarillo hop. 
Kleur: 130 EBC – Bitterheid: 70 EBU 
 
EMELISSE BLACK & TAN PORT CHARLOTTE BA                                      10,5 % 
Een blend van Imperial Russian Stout (2/3) en de TIPA (1/3) die een aantal maanden 
in Port Charlotte barrels heeft gelegen. Het is vol en bitter bier met een peated 
afdronk. 
Kleur: 115 EBC – Bitterheid: 90 EBU 
 
EMELISSE BLACK & TAN BRUICHLADDICH BA                                         10,5 % 
Een blend van Imperial Russian Stout (2/3) en de TIPA (1/3) die een aantal maanden 
in Bruichladdich barrels heeft gelegen. Het is vol en bitter bier, minder peated maar 
wat zachter dan de Port Charlotte versie. 
Kleur: 115 EBC – Bitterheid: 90 EBU 
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Stand  2                       VLIEGENDE PAARD BROUWERS                 Oedelem (B) 
           
PRÉARIS BELMA                                                                                                 5 % 
Préaris Belma is een Belgisch wit bier gebrouwen met pilsmout, tarwemout, 
tarwevlokken, havervlokken, koriander en appelsienschil. Als hop gebruikten we de 
nieuwe Amerikaanse Belma hop (voor het eerst in een Belgisch bier). Dit maakt het 
bier meer hoppig en iets bitterder (30 EBU) dan gemiddeld voor een Belgisch witbier. 
Geniet van deze verfrissende dorstlesser voor zolang hij er is want deze Préaris 
Belma is enkel verkrijgbaar van april tot eind september.  
Bitterheid: 30 EBU 
 
PRÉARIS BLOND                                                                                                 6 % 
Dit verfrissend blond bier gebrouwen met Amerikaanse hoppen heeft een citrus 
aroma en een fijne hoppige neus. De smaak is moutig en fruitig met een licht bittere 
droge afdronk. 
Bitterheid: 35 EBU 
  
PRÉARIS IPA                                                                                                     6,7 % 
Préaris IPA, No Hops No Glory: Deze zeer toegankelijke IPA is amberkleurig met een 
alcoholpercentage van 6,7% en een fruitig aroma van onder andere pompelmoes. 
De smaak is volmoutig, hoppig en fruitig met een aangename bittere afdronk. Deze 
IPA bevat 6 soorten hop vandaar ook No Hops No glory. Een bier om van te genieten 
op een zonnig terras! 
 
PRÉARIS QUADRUPEL                                                                                     10 % 
Dit complex donker degustatiebier werd in april 2011 verkozen tot beste hobbybier 
van België in “De Brouwland Biercompetitie”. Wat een rijpheid voor een hobbybier: 
een volle mond, rijk maar evenwichtig, kleine fruittoets, heel volwassen. Een bier om 
te degusteren!”. Aroma van gebrande mout, caramel, donker fruit. De smaak is 
moutig en licht bitter (geroosterde en chocolade mout), donker fruit, vanilletoets, 
caramel. De afdronk is moutig en licht bitter. 
Bitterheid: 50 EBU 
 
PRÉARIS QUADROCINNO                                                                                10 % 
Dit donker kastanjekleurig degustatiebier gebrouwen met Costa Rica koffiebonen 
heeft een alcoholpercentage van 10%. Het aroma is koffie, noten en donker fruit. De 
eerste smaak is zoetig waarna de koffiesmaak komt opzetten, verder in de smaak 
vind u nog caramel, vanille en donker fruit. Afdronk is licht bitter door de koffiebonen 
en de gebruikte hop. Origineel was dit een winterbier maar wegens de grote vraag 
zit deze Préaris Quadrocinno vanaf juni 2014 vast in het gamma. 
 
PRÉARIS GRAND CRU GRAND MARNIER                                                      10 % 
Préaris Quadrupel 1 jaar gerijpt op Grand Marnier vaten. Zeer zachte Quadrupel met 
in de afdronk een licht Grand Marier smaak. 
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PRÉARIS LAPSANG SOUCHONG QUADRUPEL                                            10 %  
Préaris Quadrupel in hopfilter door Lapsang Souching thee. Deze chinese thee wordt 
in bamboemanden gedroogd boven brandend naald- of cypressenhout. Hierbij wordt 
een sterke rooksmaak ontwikkeld. Deze smaak kan je vergelijken met Islay Whisky. 
Dit geeft een zeer speciale smaak aan de quadrupel, misschien is dit wel Préaris 
meest speciale bier. 
 
PRÉARIS CITRA SAUVIGNON SESSION ALE                                                4,5 % 
Verfrissend blond bier gebrouwen met Citra en Nelson Sauvin hop. Deze hoppen 
geven het bier een zeer fruitig aroma en smaak. 
Bitterheid: 38 EBU 
 
PRÉARIS RAUCHBIER                                                                                        6 % 
Gebrouwen met de Weyermann Rauhmaltz, heeft het bier zijn typische rook smaak 
en aroma. 
 
PRÉARIS BALTIC PORTER                                                                              7,5 %       
Zwart bier. Porter gebrouwen met chocolade mout. Heeft het bier een lichte 
chocolade toets. 
 
    
                              
Stand  3                                   BROUWERIJ KEES                        Middelburg (NL)                 
 
KEES SESSION IPA                                                                                          3,6 % 
Een session IPA is een IPA met  een laag alcohol percentage, maar heeft toch een 
mooie volle smaak. Gebrouwen met pale ale mout en vooral veel Amerikaanse 
hopsoorten, Citra, Mosaic en Cascade. 
 
KEES RYE IPA                                                                                                      8 % 
Een zwaar hoppige IPA, en dit keer gebrouwen met een ruime hoeveelheid rogge. 
Rogge zorgt voor een wat kruidige volle smaak. De gebruikte Amerikaanse hoppen 
geven dit bier een tropische en exotische smaak en geur. Mango, passiefruit en 
citrus. 
 
KEES CUSTARD PORTER                                                                                   8 % 
Een collaboratie tussen de beste nieuwe Engelse brouwerij Cloudwater de beste 
Nederlands nieuwe brouwerij van 2015 volgens Ratebeer.com. In Oktober 2015 
gebrouwen bij Brouwerij Cloudwater in Manchester UK. Een Porter gebrouwen met 
vanille en de van oorsprong Japanse hop: Sorachi Ace.  
 
KEES IMPERIAL ORANGE CHOCOLATE STOUT                                           10 % 
Een collaboratie tussen de Baskische Brouwerij Laugar en brouwerij Kees. Een 
Imperial Russian Stout gebrouwen met sinaasappels en chocolade-nibs, Primeur !! 
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Uitstekend  in  bieren 
en  keukengebrouw

Braai-Tapperij-Restaurant

Vlasmarkt 54-56   4331 PG   Middelburg
0118 614851

e-mail braaitapperij@demug.nl

www.demug.nl

Iedere maand een uniek bier

VOOR LEKKERE
SNACKS 

IN BIERBESLAG!



KEES EXPORT PORTER                                                                                10,5 % 
De Export Porter 1750 is een stevige Imperial Russian Stout. Gebrouwen naar een 
oud Engels recept uit 1750. Donker, bijna zwart van kleur. Zwaar moutig en in de 
geur tonen van koffie en bittere chocola. De naam van keizerin Catharina II van 
Rusland is onlosmakelijk met de stijl verbonden. Van haar werd gezegd dat ze 
bijzonder tuk geweest zou zijn op de Britse producten en dus ook de massale import 
ervan zou hebben bevolen’. Pale ale, caramel, amber en chocolade en zwarte 
mout, Nugget en Sorachi Ace hop. Met een Amerikaanse bovengist.  
Kleur: 110 EBC – Bitterheid: 108 EBU 
 
KEES BARLEY WINE BLEND 2015                                                                12,5 % 
Een blend van twee barley wine's en Imperial Russian Stout. De naam zegt het al, 
een gerstewijn,  Een wijn gemaakt van mout/gerst. Natuurlijk heeft de American 
Barley wine niks te maken met druiven of met wijn. Het is een zwaar moutig bier met 
een lichte caramel-geur in de neus. Gebrouwen met de maximale hoeveelheid mout 
en de mooiste hopsoorten. En mooi bewaarbier, wel tot 10 jaar. Maar natuurlijk mag 
het bier ook eerder gedronken worden. 
 
 
 
Stand  4                        BROUWERIJ JESSENHOFKE                            Hasselt (B) 
 
JESSENHOFKE OASE TRIPEL                                                                           8 % 
NIEUW en enkel op vat. Tripel met harmonieuze geur en smaaksensatie, droog 
mondgevoel met kruidigheid in evenwicht. Bier met knoflook. Voor de Ezel-oase. 
 
JESSENHOFKE PMPRNL                                                                                    8 %  
Pimpernel is een blond bier met licht rode toets. Het is een kruidenbier met tijm,  
myrthe, bonenkruid,... Bier dat U de moed en de kracht zal geven om jouw liefde 
in al haar schoonheid te laten zien.  
 
JESSENHOFKE BRWN                                                                                        7 % 
Bruin romig bier dat verlichting brengt in donkere dagen. Zonder pilsmout. 
 
JESSENHOFKE RGLR                              3,5 %  
Lichtblonde laagalcoholische dorstlesser. Gebruikt door de ecologische traiteur 
Daurantia tijdens lunch en recepties. 
 
SLAAPMUTSKE PINTENAERKE BLOND                                                        6,2 %     
NIEUW en enkel op vat. Blond bier van hoge gisting, verfrissend en dorstlessend. 
Zachte en  malse volmoutsmaak met fijn aromatisch citrusachtig hoparoma. 
 
SLAAPMUTSKE WITBIER                                                                                4,4 %     
Bleke gouden kleur met een groot en blond schuimend hoofd. Iets korrelig en subtiel 
zuur tarwe-moutig aroma met tonen van citrus, vanille en koriander. Licht zure-zure 
smaak, lichte body met een bescheiden koolzuur. Vrij droge en slank wheaty 
afwerking met zure-fruitige plekjes. 
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GENTSE GRAAF TRIPEL                                                                                  8,1 %     
NIEUW. Goudblond bier van hoge gisting met hergisting op de fles. Voor het brouwen 
wordt   gebruik gemaakt van pilsmout en kleurmout. Het frisse aroma en de pittige, 
bittere  smaak wordt bekomen door het gebruik van twee sterke aromatische 
hopvariëteiten. De afdronk is moutig en vloeit  uit in een aangenaam zachtbitter 
hopmondgevoel. 
 
 
 
Stand 5                               REUZENBIEREN                         Moergestel (NL) 
 
REUZ BLOND                                                                                                  6,2 %    
Dit aangename, fris-fruitige blonde bier bevat Nieuw-Zeelandse hop met de naam 
Nelson Sauvin, kent voornamelijk pilsmout en wordt vergist met een Engelse gist te 
weten Ringwood Ale. Het resultaat is een fris, fruitig, bloemig, citrusachtig en zacht 
bier met een mooie bitterige smaakontwikkeling. 
Kleur: 10 EBC – Bitterheid: 40 EBU 
 
REUZ IPA                                                                                                  8,5 %     
Dit bier is een roodblonde India Pale Ale van 8,5% alcohol, fris en fruitig van smaak, 
een beetje citrusachtig en heerlijk gehopt. Het citrusachtige wordt veroorzaakt door 
de Amerikaanse hoppen Cascade en Amarillo. Een ale bevat uiteraard pale mout die 
zorgt voor de oranjerode kleur. Het woordje India verwijst naar de vroegere Engelse 
kolonie. 
Kleur: 22 EBC – Bitterheid: 50 EBU 
 
REUZ HOT SUMMER                                                                     5,5 %       
De naam zegt het al. Dit bier is een echt zomerbier en zal vooral bevallen in het 
zonnetje op een gezellig terras of thuis in de tuin, genietend van het leven. De mouten 
die gebruikt worden in een witbier vormen ook de basis van dit bier: pilsmout, 
tarwemout en havervlokken. Kleur en schuim komen dan ook overeen met dit 
biertype. Maar geur en smaak wijken af. Er is namelijk geen koriander en sinaasappel 
gebruikt. De smaakmaker in dit bier is een eigenzinnige fris fruitige hop afkomstig uit 
Australië met de naam Summer. Deze prachtige hop en de Danstar Belle Saison gist 
maken dit bier tot een uiterst droog, fruitig en fris bier. Duidelijk anders dan de 
bekende witbieren en weizeners, maar zeker zo aangenaam. 
Kleur: 12 EBC – Bitterheid: 54 EBU 
 
REUZ LENTEBOCK                                                                                           5,5 %      
Dit bier is in het voorjaar van 2014 als derde loot van onze seizoensbieren op de 
markt gekomen. Het is een traditionele lentebock met veel pilsmout en wat munich, 
wat de lichtblonde kleur geeft en is eveneens verantwoordelijk voor de moutige en 
zoetige smaak. De nobele Europese hoppen Saaz en Hallertauer Mittelfruh geven 
het bier een aangenaam bittertje dat ook in de nasmaak mooi blijft hangen. De lager 
gist geeft hem de doordrinkbaarheid van een pils. 
Kleur: 15 EBC – Bitterheid: 33 EBU 
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REUZ BLACK IPA                                                                                               10 % 
De ReuZ Black IPA onderscheidt zich door een aantal bijzondere karakter 
eigenschappen. Naast de pikzwarte kleur merken we op dat, ondanks het gebruik 
van veel zwarte mouten, er geen gebrande smaak aan het bier zit. We proeven wel 
koffie, chocola en een heerlijke frisheid door het enorme hopgebruik. 
Kleur: 173 EBC – Bitterheid: 152 EBU 
 
REUZ STOUT                                                                                                  9,5 %      
De ReuZ Stout is qua type een Belgian Imperial Stout. Een stout is vaak pikzwart , 
imperial wil zeggen dat het veel alcohol kent. De Imperial Stout was vroeger namelijk 
bedoeld voor de Russische tsaar, werd gebrouwen in Engeland en kon dankzij het 
hoge alcoholgehalte de lange reis doorstaan. Belgian is toegevoegd omdat deze 
stout een combinatie is van een stout met een Belgische trappist. Het bier kent een 
uiterst complexe smaak met toetsen van koffie en drop. Het heeft prachtig donker 
stevig schuim en geeft een warm alcohol gevoel. De nasmaak is lang, droog, bitter, 
moutig en kruidig. 
Kleur: 335 EBC – Bitterheid: 45 EBU 
  
REUZ WEIZEN                                                                                                   5,5 % 
Een lichte Weizen, verrassend fris en fruitig, niet al te zwaar op de maag liggende 
Weizen, die uitvloeit in een lekkere hopbitterheid. 
Kleur: 15 EBC – Bitterheid: 48 EBU 
 
REUZ DUBBELBOCK MET BLAUWE BESSEN                                              7,8 % 
De brouwers komen met een Dubbelbock, waaraan blauwe bessen zijn toegevoegd. 
Een eigenzinnige bock met een prachtige robijnrode kleur, caramel smaken, 
bijzondere hoptoetsen en het frisse zuurtje van de bessen. Het recept dat ooit is 
ontwikkeld voor het 100-jarig bestaan van Natuurmonumenten in Oisterwijk is echter 
nooit op de markt gebracht.  
Kleur: 35 EBC – Bitterheid: 40 EBU 
 
 
 
Stand  6                          BAD HAIR BREWING                             Kapelle (NL) 
 
HITZUG BLONDJE                                                                                            6,0 % 
Een pittig blondje met een hele lichte gebrande smaak gecombineerd met een fris 
fruitige hopsmaak en aroma. 
Kleur: 10 EBC – Bitterheid: 40 EBU 
  
STEEVUG                                                                                                              8 % 
Een volle amber kleurige tripel die zijn naam eer aan doet. Door het gebruik van meer 
ambermout dan gebruikelijk heeft deze tripel een vollere smaak dan meeste 
tripels.  Gecombineerd met koriander en paradijszaad die voor een fris kruidige 
afdronk zorgen maar dit een perfect gebalanceerd bier. 
Kleur: 28 EBC – Bitterheid: 35 EBU 
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UT BITTERE END                                                                                              6,5 % 
Een IPA met een lichte mout basis gecombineerd met fruitige Amerikaanse en 
Nieuw-Zeelandse hoppen geven dit bier een fruitig bittere smaak. Speciaal voor het 
verticale geven we hem nog een extra boost door hem vlak voor hij het glas in gaat 
door verse hop te trekken voor een unieke geur en smaak. 
Kleur: 18 EBC – Bitterheid: 70 EBU 
 
GRANDPA’S DARKSIDE RUSSIAN IMPERIAL STOUT                                11,5 % 
Een combinatie van koffie, chocolade, rook en turfsmaken en dat in een bier met 
11,5% alcohol en daardoor een mooie volle body maken dit een feestje in een glas. 
Dik, bijna stroperige, donkere goodness!!! 
Kleur: 120 EBC – Bitterheid: 50 EBU 
 
BEYOND THE DARKSIDE                           (2 BONNEN)                                  23 % 
Speciaal voor het festival gemaakte eisbock. Smaak: heavy stuff, kleur: ik denk 
donker, alcohol: ongv. 23% en nog belangrijker OP=OP. 
 
 
Stand  7                        GOESTING 2016   FESTIVAL BIER (BINNEN)   
 
GOESTING 2016                                                                                                5,7 % 
Het jaarlijks terug komend festivalbier “Goesting” van De Deltabrouwers. Van het vat 
en in flessen van 0,75 cl voor thuis of als cadeau. Dit jaar is het een amber kleurig 
bier van 5,7%. Gebrouwen met challenger, fuggles en saaz hop.   
Kleur: 25 EBC – Bitterheid: 26 EBU 
 
 
Stand  8                        GOESTING 2016   FESTIVAL BIER (BUITEN)   
  
GOESTING 2016                                                                                                5,7 % 
Het jaarlijks terug komend festivalbier “Goesting” van De Deltabrouwers. Van het vat 
en in flessen van 0,75 cl voor thuis of als cadeau. Dit jaar is het een amber kleurig 
bier van 5,7%. Gebrouwen met challenger, fuggles en saaz hop.   
Kleur: 25 EBC – Bitterheid: 26 EBU 
 
 
Stand   9                                 AMATEUR BIEREN  
  
KASTEEL ROUGE                                                                                                8 % 
Kasteel Rouge is een unieke melange van Kasteel Donker en zoete kersenlikeur. 
Een bier voor de liefhebbers van zoete kersen met een overweldigend aroma. Het 
fruit overvleugelt de mout in het moederbier Kasteel Donker waaraan evenwel 
toetsen van chocolade en peper herinneren. Verrassend licht verteerbaar voor een 
vrij sterk bier. 
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Tevens zijn hier diverse bieren te proeven van leden van De Deltabrouwers die zij 
thuis hebben gebrouwen zoals; 

• Dubbel 
• Blond 
• Baltic Porter 
• Tripel 

 
 
Stand  10                          BIERBLINDPROEVEN 
 
Herken één van de 8 bieren en win een prijs. Een uitdaging!! 
 
 
 
Stand  11                         INFOSTAND DE DELTABROUWERS 
  
Hier krijgt u alle informatie over het zelf brouwen van bier door onze cursusleider en 
zijn team.  
 
 
Stand 12                               PRIJZEN TOMBOLA (LOTERIJ) 
 
Na het succes van de afgelopen jaren, ook dit jaar een Tombola met prachtige 
prijzen.  
 
 

De Deltabrouwers zijn de volgende sponsoren zeer dankbaar voor hun bijdrage  
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SPONSORLIJST 2016 

 

Juwelier- edelsmid Clarijs Heinkenszand 

Tuin totaal Goes 

Eetcafé en Cafetaria De Krab Krabbendijke 

Bakker Boer Kloetinge 

Huissoon sport VOF Goes 

Zuidwest Lease Goes 

Drukkerij Driedijk Heinkenszand 

Duvel Nederland 

Heineken Nederland 

De Caigny Essen 

Bad Hair Brewing Biezelinge 

Slijterij De Bolle Heinkenszand 

The World of Drinks Krabbendijke 

Grolsch Bierbrouwerijen 

Claessens Houthandel Heinkenszand 

Caravanlife Gorter Heinkenszand 
 

Alle Deltabrouwers bedankt voor het doneren van prijzen voor de tombola en 
natuurlijk ook de brouwerijen die ons festival mogelijk maken. En mensen van 

“De Goederenloods” voor de goede zorgen en ontvangst.. 
 
 

Natuurlijk zien we u weer graag terug op ons volgende 
23e Delta Bier Festival zondag 19 maart 2017 
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vaste bieren van de tap:
*Heineken
*Westmalle Dubbel
*Erdinger Witbier
*Wittekerke Rosé
*De Koninck
en zes wisselkranen met regelmatig unieke bieren!

Café de Oranjeboom, Familie Oosthoek. Anno 1938        Nieuwe Rijksweg 21 - 4472 AA - ’s-Heer Hendrikskinderen
tel: 0113 21 58 66 of Dennis 06 20 01 35 18          http://cafeoranjeboom.hyves.nl

1 1  V E R S C H I L L E N D E  B I E R E N  V A N  D E  T A P 

3 bieren
in proefglas 

naar eigen
keuze

op een 
proefplateau

voor 5,-

JAN DE MOSSELMAN 
voor club’s, verenigingen, bedrijven, verjaardagen, café’s e.d.

Jan de Mosselman voor elk feest!

een Mosselfestijn voor min. 30 tot max. 300 personen

info: 06 20 08 44 62
www.jandemosselman.comseizoen juli/dec. NL/BE

DE  VROONE
Uw gastheer/vrouw

Valentijn & José

C.D. vereekestraat 74
4421 CE Kapelle

Telefoon: 0113-341954
email: info@vroone.nl


