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WAT MOET JE ZEKER GEPROEFD HEBBEN

“Een bierleek die iets nieuws wil

ontdekken, zou ik voorstellen

om met een authentieke Oude

Kriek als aperitief te beginnen.

En dan zou ik die van brouwerij

3 Fonteinen (5%) aanraden. Wie

nu het woord kriek hoort, denkt

meteen aan die zoete fruitbieren

en dat vind ik eigenlijk jammer.

Tegen vrouwen die eigenlijk

wijnliefhebber zijn, zeg ik dat

een Oude Kriek - die zelfs offici-

eel erkend is in het

buitenland - zelfs veel

verfijnder en geraffi-

neerder dan wijn is.

Een authentieke Kriek

ligt eerst enkele maan-

den te rijpen in houten

vaten en rijpt daarna

nog verder op fles.

Als je zo'n fles

opent, ruik je echt

nog de krieken. De

smaak is zuur,

maar dat is cham-

pagne ook. Veelal

krijg ik de opmer-

king : is dit wel

bier?”

Oude Kriek
(3 Fonteinen)
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“Ik wil ook de streekbrouwers en

-bieren niet uit het oog verliezen.

Dan denk ik aan Femme Fatale

(6,5%) - op zich al een fantasti-

sche naam - van de Rudder-

voordse brouwerij De Leite. Het

is het eerste product van de

brouwerij, dus op zich niet

nieuw. Maar door de aanwezig-

heid van koriander en curaçao is

het wel een specialleke, maar

toch erg toegankelijk. Brouwer

Luc Vermeersch en zijn echtge-

note Carine Vandekinderen - wat

een warme mensen - staan in

Brugge op het festival

en ik vind het wel leuk

als je eens met de

brouwer kan praten.

Een leuk weetje : Rik

Vermeersch, de neef

van Luc, ontwerpt

het etiket van de

bier. Elk bier draagt

trouwens een etiket

die door een ver-

schillend lid van de

kunstenaarsfamilie

Vermeersch is

ontworpen.”

Femme Fatale
(De Leite)
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“Vrouwen die zeggen dat ze

écht geen bier lusten, raad ik

een Chateau d' Ychouffe (9%)

aan. Het is voor mij dé missing

link tussen wijn en bier. Het

geheim van dit bier is dat het

voor 60 procent uit bierwort van

Chouffe - de basis van elk bier -

en uit 40 procent druivenmost

bestaat. Dit wordt vergist, waar-

door je een product krijgt dat je

met niets anders kan

vergelijken. Het is

moeilijk te verkrijgen,

dus proef het zeker

eens op het festival.

Het verhaal achter

het bier is ook bij-

zonder. Op een

dag werd de ge-

stolen kabouter

van de brouwer

in Frankrijk

gevonden. Bij de

tocht naar daar,

kwam de brou-

wer in contact

met Château du

Cros. En de rest

is geschiede-

nis...”

Chateau d' Ychouffe
(Duvel Moortgat)
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“Op het Brugs Bierfestival moet

er natuurlijk ook een Brugs bier-

tje gedronken worden. En tege-

lijkertijd wil ik ook de trend van

de oak aged beers in de kijker

zetten. Dan raad ik de Straffe

Hendrik Heritage (11%) van brou-

werij De Halve Maan aan. Daar-

bij laat de brouwerij zijn Straffe

Hendrik Quadrupel telkens ge-

durende één jaar rijpen - wat

eerder uitzonderlijk

lang is - op Bordeaux-

vaten, waardoor je

een heel complexe

smaak - met toetsen

porto en madeira -

krijgt door de tanni-

ne en speciale mou-

ten. Het is voor

mij de ideale

afsluiter van het

festival. Het bier

heeft een heel

uitgesproken

smaak, waardoor

ik vind dat je er

zeker geen blond

bier meer achter

moet drinken.”

Straffe Hendrik
Heritage
(De Halve Maan)
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Het Brugs Bierfestival
vindt plaats op zater-
dag 7 en zondag 8
februari in de Beurs-
halle ter hoogte van
de Hauwerstraat 3 in
Brugge. Op zaterdag
loopt het festival van
12 tot 22 uur, op zon-
dag van 11 tot 21 uur.
De toegang is gratis.
Wie naast de sfeer ook
biertjes wil proeven,
kan een basispakket
(10 euro voor 1 degus-
tatieglas, 3 jetons en
gids) of een duopakket
(20 euro voor 2 degus-
tatieglazen, 8 jetons
en gids) aanschaffen.
Extra jetons kosten 1,5
euro per stuk. Een
jeton stemt overeen
met ongeveer 15 cl
bier bij een brouwer
naar keuze. Er zijn ook
eetkramen en standjes
met niet-alcoholische
dranken. Tijdens het
festival loopt de ver-
kiezing voor het beste
bier dat aanwezig is
op het bierfestival.

PRAKTISCH

Schuim het Brugs Bierfestival af 
BRUGGE q Op zaterdag 7 en zon-
dag 8 februari vindt in de Beurshalle
in Brugge de achtste editie van het
Brugs Bierfestival plaats. In totaal
stellen 80 brouwers 366 bieren voor.
Weet je niet waar te beginnen ? De
Brugse Sofie Vanrafelghem, nog
steeds de enige professionele vrou-
welijke biersommelier van België
(www.sofiesworld.be), presenteert
vier bieren voor de absolute bierleek.
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