Proef de Veluwe!
Alc. 5,6 vol.% 		
Kleur 13 EBC 		

Stamwort 13,3° Plato
Bitterheid 17 EBU

Smaak: 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.
De milde bitterheid en het fruitige karakter
worden verkregen door een mooie melange
van 4 hoprassen. Een heerlijk fris bier die
het best iets koel gedronken mag worden.
Alc. 6,5 vol.% 		
Kleur 24 EBC 		

Stamwort 14,7° Plato
Bitterheid 17 EBU

Smaak: Het eerste bier dat in 2010 vanit
brouwerij en proeflokaal ‘t Achterom uit de
tanks kwam. Een mooi amberkleurig bier dat
gevaarlijk soepel doordrinkt. Kenmerkend is
zijn 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.
Alc. 7,5 vol.% 		
Kleur 17 EBC 		

Stamwort 16,8° Plato
Bitterheid 39 EBU

Smaak: 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. Gerstemout en tarwemout vormen de
basis voor dit bier, de combinatie van 2 nobele
Europese hoprassen en het subtiele gebruik
van kruiden, zoals korianderzaad, geven deze
tripel zijn mysterieuze frisse zoete karakter.

Alc. 6,5 vol.% 		
Kleur 17 EBC 		

Stamwort 13,9° Plato
Bitterheid 40 EBU

Smaak: De Indian Pale Ale is een echte
dorstlesser. Zoals je verwacht van een IPA
is hij licht bitter en heeft dit bier het citrus
& bloemige aroma van de Amerikaanse
hopsoorten.
Alc. 6,5 vol.% 		
Kleur 52 EBC 		

Stamwort 14,7° Plato
Bitterheid 30 EBU

Smaak: Het eerste bier dat het licht zag in
2013 uit onze nieuwe brouwerij De Vlijt. Een
traditioneel bovengistend bockbier rijk aan
mooie caramel smaken met een licht
geroosterde ondertoon, aangenaam gehopt
in zijn bitterheid en fruitigheid. Door gebruik
te maken van 4 gerstemouten en 4
hoprassen wordt een mooie complexe volle
smaak verkregen, passend bij het seizoen
en als voorbode voor de winter.
Alc. 5,0 vol.% 		
Kleur 7 EBC 		

Stamwort 11,9° Plato
Bitterheid 18 EBU

Smaak: Proef de zomer in ons witbier.
Gebrouwen van gerst- en tarwemout, in
combinatie met een mild hop aroma, geven
dit bier zijn lichte en frisse smaak. Andere
tonen in zijn smaak zijn eveneens te
onderscheiden. De ideale dorstlesser op
warme dagen, drink hem daarom koel en
geniet.

Voor meer informatie of ondersteunend materiaal:
Neem contact op met dani@veluwseschavuyt.nl
www.veluwseschavuyt.nl

