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Beste bierliefhebber, 

Ik heet u van harte welkom op ons 23e Delta Bier Festival. 
Naast bekende gezichten zijn er ook weer nieuwe brouwers 

afgereisd naar het Zeeuwse. Door de explosieve groei van het 
aantal brouwerijen in Nederland is er een ruime keuze 

voorhanden. Zelfs zo groot dat we brouwerijen op de 
reservebank hebben zitten. Dat is een mooie ontwikkeling. 

Onze opzet is al een aantal jaren dezelfde, kleinschalig met 
een stuk of 6 brouwerijen, een tombola met zeer veel prijzen 

en de prachtige locatie zorgen voor een gezellig en 
gemoedelijk druk bezocht festival. 

Dat organiseer je niet zonder de hulp van vrijwilligers. De 
werkgroep die ons festival voorbereid en tot in de puntjes 

organiseert wil ik dan ook heel erg bedanken voor hun werk. 
Uiteraard ook een dankwoord voor de brouwerijen die bereid 

waren om te komen, de mensen van de Goederenloods die 
ieder jaar weer zorgdragen voor een prima locatie en 

uiteraard ook alle sponsoren. 
Ik wens u veel plezier . 

 
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                                       LUX BREWERY                          Eindhoven (NL) 
 
LUXE WEIZEN                      6% 
Weizen 18 EBC Dit bier is gebrouwen met 50% tarwe waarvan een deel gerookt is. 
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. 
 
QUINOA PALE ALE       6% 
Pale Ale 20 EBC Dit bier is gebrouwen met Nederlandse volkoren quinoa van Lola 
Quinoa. De zaden voorzien het bier van aardse tonen en een licht nootachtig accent. 
25% van de moutstorting is vervangen door quinoa van o.a. Eindhovense bodem. 
Gehopt met Duitse Mandarina Bavaria hop voor een frisse, fruitige afdronk. 
 
FRAMBOZEN STOUT                                                                                    7,5% 
Stout 260 EBC Deze speciale stout is gebrouwen met diverse 
caramelmouten en een groot aandeel roostmouten. Hieraan hebben we een ruime 
hoeveelheid frambozen toegevoegd. Dit resulteerde in een moutig, donker bier met 
fruitige afdronk. 
 
LUXE QUADRUPEL                   10%     
Belgische Quadrupel 80 EBC Een zwaar, moutig bier met een rijke, volle 
smaak. De moutsmaak wordt gecompenseerd door de zoetheid van de kandijsuiker 
en eindigt in een lichtbittere afdronk. 
 
R’EYE OF THE STORM                   10% 
Barleywine 70 EBC Deze barleywine is een collab met PAPA Brews en is 
gebrouwen met rogge en 20% honing. De honing is afkomstig van Imkerij de 
Walhut uit Eindhoven. De rogge en de Europese hoppen geven het bier een licht 
kruidige smaak en de honing zorgt voor een zachte, zoete smaak welke in de 
afdronk duidelijk aanwezig is. 
 
 
Stand  2                                  DE PIMPELMEESCH       Chaam (NL) 
           
CHAAMSE TRIPEL                  8,5% 
Chaamse Tripel is een blond bier van hoge gisting met 8,5% vol. alcohol. 
Doordat er koriander aan toegevoegd is heeft deze Tripel een fruitige en ietwat 
kruidige smaak.  
  
GOUDPEL         7% 
Goudpel – Chaamse Pale Ale  
Goudpel is een koperblond bier van hoge gisting met 7.0% vol. alcohol.  
Vergist met een van oorsprong Amerikaanse gist.  
Doordat royaal gebruik gemaakt is van Amerikaanse hopsoorten heeft de Goudpel 
een hogere bitterheid.  
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SOCIUS OAK                    8,6% 
Socius Oak - Imperial Stout - gelagerd op eikenhout, is een diepdonker bier van hoge 
gisting met 8,6% alc.vol.  
Met een duidelijke toetst van gebrande mout en eikenhout. Mooi in balans door een 
licht zoete en tevens mout-bittere afdronk.  
  
KOPSTOOT 2.0             2 munten 
Chaamse Tripel met likeur van Chaamse Tripel  
en een vleugje sinaasappel en vanille. 
 
Chaams Tarwebier met gin van Chaams Tarwebier 
En een hent van jeneverbessen, koriander, piment en kardamon. 
 
Chaamse Dubbel met genever van gelagerde Chaamse Dubbel. 
Met kaneel en steranijs 
 
 
Stand  3                             HILLDEVILS                   Wouwse Plantage Hil (NL)                 
 
HILLDEVIL INDIA PALE ALE                 6,5 %   
Kleur: Goud/licht amberkleurige India Pale Ale met een witte schuimkraag. 
Aroma: Hoppig, fruitig, perzik, mango en kruidig. 
Smaak/mondgevoel: Medium zoet, sinaasappel, moutig, licht caramel, harsig en 
tropisch fruit. Afdronk: Licht tot medium body, met een bitterheid die lang blijft 
hangen. 
 
NOT TOTALLY BLACK INDIA PALE ALE                6,5 % 
Kleur: Donkere bijna zwarte kleur met beige schuimkraag. 
Aroma: Hoparoma, ondersteunend door donkere mout en een lichte hint van 
gebrande mout. 
Smaak/mondgevoel: Medium tot full body,gevolgd door een hop bittere aanzet met 
een toets van koffie en chocolade. Afdronk: Droog, complex met een heel lichte 
rooksmaak door het gebruik van de rookmout. 
 
EXPLODED DOUBLE IPA                     9 %   
Kleur: Amber/koperkleurig met een witte schuimkraag. 
Aroma: Exotisch fruit,citrus,citroengras. 
Smaak/mondgevoel: Makkelijk drinkbaar lichtzoetig zelfs maar dan ineens een 
hopexplosie tot het einde  gedryhopped met Galaxy en Cascade. 
Afdronk: Moutig en licht bitter. 
 
EXPLODED BARREL DOUBLE IPA                    9 %  
Kleur: Rood/bruin met een witte schuimkraag. 
Aroma: Tannines,kastanje,pecannoot,caramel en vanille. 
Smaak/mondgevoel: Frisse en citrusbittere Amerikaanse hoptoets, volmondig met 
tonen van frans eikenhout. Afdronk: Mout, hout, bitter 
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BIG BLACK BOLTINI RUSSIAN IMPERIAL STOUT                             10 %  
Kleur: Cremig beige bruin schuim. 
Aroma: Rijk complexe aromas van dark roast koffie, toffee, ovomaltine, zoethout 
met iets ziltigs/umami en fruitigs   (zwartebes, pruim,kirsch) waar doorheen wat 
alcoholhints.  
Smaak/mondgevoel: Milde roast impressies van mout , pure chocolade en 
espressokoffie,zoethout/drop,bes en alcoholzoetje. Afdronk: Zachtbittere finish. Je 
proeft de evenwicht tussen hop,roast en koffie. 
 
 
BASEMENT BARREL AGED NO. 01 RUSSIAN IMPERIAL STOUT                10 % 
Dit bier heeft als basis de Big Black Boltini Russian Imperial Stout. 
Het is afgevuld op een Barrel van Organic Bruichladdich Islay Single Malt Scotch 
Whisky. Deze Hogshead Whisky Barrel is gemaakt van Amerikaans eikenhout. 
In de Whisky proef je een hint van toffee, papaya en kiwi, wat zich in het bier 
vertaald naar een sterk kersachtige smaak, met op het einde een warm frisse 
afdronk. 
Een klein jaar rijpen op deze Barrel was nodig om tot deze smaak te komen. 
2 MUNTEN 
 
 
Stand  4                    VLIEGEND 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 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        4 jaar oud                                                              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 
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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 COGNAC                                                       10 % 
Préaris Grand Cru Cognac. 10 maand gerijpt op Cognac vaten van Rémy Martin. 
Gelimiteerd op 2425 flessen.  
 
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 GRAND CRU JACK DANIELS                                                            10 % 
Préaris Grand Cru 2015 BA Tennessee Whiskey (Jack Daniels) is een bier voor 
genieters. De basis is Préaris Quadrupel die één jaar heeft liggen rijpen op Jack 
Daniels vaten. U proeft duidelijk de Whiskey in dit degustatiebier.  
 
 
 
Stand 5                         BAD HAIR BREWING                 Kapelle (NL)                  
 
GRANDPA’S DARKSIDE                11,5% 
Russian imp stout,  
Vol van de donkere mouten gemaakt met wiskeymout dus verwacht een mooie vleug 
truf in de afdronk. Heerlijk gebrand en chocoachtig. 
 
BEYOND DE DARKSIDE                    25% 
Eisbock, 
Wat goed is op 11.5% moet toch nog beter worden bij 25%? Nou je kan het 
beoordelen. De geextraheerde variant van grandpa is er weer. Speciaal voor het 
delta bierfestival. 
( 1munt voor 7,5cl  2 munten voor 15cl) 
 
 
 
Stand  6                          SLOT OOSTENDE                                    Goes (NL) 
 
BLONDE JACOBA                  5,0% 
Blond, Een fris blond biertje met een fruitig hop bittertje. Heerlijke dorstlesser  
met niet te veel alcohol. 
 
GOUDEN GANS                   8,0% 
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Tripel, Een heerlijk zacht, fruitige tripel met kenmerken van citrus en mango. Licht 
kruidig in de afdronk. 
 
DUBBELSLOT                   7,0% 
Dubbel, 2/3 dubbel, 1/3 porter wat deze dubbel droger maakt dan zijn 
tegenhangers. Hierdoor komt de gebrande, choco smaak beter tot zijn recht. 
 
SCHORREBOCK.                   8,0% 
Vanille/boerenjongens bock.  
Een heerlijk geniet bier voor de wat koudere dagen. De vanille zorgt voor  
een aangename zoete toon in het bier. En de boerenjongens zorgen er voor dat 
je bij elke slok een heerlijk warm gevoel krijgt. 
 
 
 
Stand  7                          EMELISSE                                        Goes (NL) 
 
VANILLE ICE CREAM STOUT                 5,5% 
Milkstout, Vloeibaar toetje, een perfect huwelijk tussen vanille ijs en een mooie  
stout. Een dessert voor volwassenen. 
 
LENTEBIER 2017                   6,5% 
Nieuwwwww!!! Een heerlijk fris en fruitig lentebier speciaal gebrouwen met  
hibiscus voor een mooie robijn rode kleur een een vleugje cranberries in de  
smaak. 
 
BLACK IPA                   8,0% 
Schijn kan bedriegen dat laat dit bier wel merken. Donker in de kleur maar  
een knijter van een IPA in de smaak. Heerlijk fruitig grapefruit en mango  
achtig. 
 
BARLEY WINE                   12% 
Meer zin om in hogere alcoholische sferen te raken dan is dit het bier voor  
jou. Vol met smaak van de gebrande mouten, kenmerken van rozijntjes en  
krenten. Licht gebrand en dan een vleugje hop. Vol in smaak mooie body en  
alcohol warmend. 
 
 
 
Stand  8                       GOESTING 2017   FESTIVAL BIER         (Tap binnen)   
 
GOESTING 2017                                                                                                  6 % 
Het jaarlijks terug komend festivalbier “Goesting” van De Deltabrouwers. Van het vat. 
Dit jaar is het een fruitig blond bier van 6%. Gebrouwen met koriander en fruitige 
aroma hoppen. Heerlijk fris door drinkbaar bier.   
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Stand  9                       GOESTING 2017   FESTIVAL BIER           (Tap buiten)   
 
GOESTING 2017                                                                                                  6 % 
Het jaarlijks terug komend festivalbier “Goesting” van De Deltabrouwers. Van het vat. 
Dit jaar is het een fruitig blond bier van 6%. Gebrouwen met koriander en fruitige 
aroma hoppen. Heerlijk fris door drinkbaar bier.   
 
Stand   10                               AMATEUR BIEREN             ( Buiten ) 
 
Hier zijn diverse bieren te proeven van leden van De Deltabrouwers die zij thuis 
hebben gebrouwen zoals; 
 

• Dubbel   
• Dark Ale   
• Tripel 

 
KASTEEL ROUGE                                                                                              8 % 
Tevens in deze stand: 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. 

 
 
 
Stand  11                        BIERBLINDPROEVEN 
 
Herken één van de 8 bieren en win een prijs. Een uitdaging!! 
 
 
Stand 12                           PRIJZEN TOMBOLA (LOTERIJ) 
 
Na het succes van de afgelopen jaren, ook dit jaar een Tombola met prachtige 
prijzen.  
 
 
Stand  13                       INFOSTAND BIERBROUWCURSUS  
  
Hier krijgt u alle informatie over het zelf brouwen van bier en van het gilde zelf. 
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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



De Deltabrouwers zijn de volgende sponsoren zeer dankbaar voor hun bijdrage. 
 

SPONSORLIJST 2017 
 
 

Hoofdsponsor DBF 2017 
EETCAFE EN CAFETARIA DE KRAB KRABBENDIJKE 

 
 

Juwelier- edelsmid Clarijs Heinkenszand 
Tuin totaal Goes 

Eetcafé en Cafetaria De Krab Krabbendijke 
In de Bakkerij Goes 

Huissoon sport VOF Goes 
Zuidwest Lease Goes 

Drukkerij Driedijk Heinkenszand 
Duvel Nederland 
De Caigny Essen 

Bad Hair Brewing Biezelinge 
Slijterij bie de Bolle Heinkenszand 
The World of Drinks Krabbendijke 

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 
24e Delta Bier Festival zondag 18 maart 2018 
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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!


