Alles over bier

Glaswerk

NET ALS WIJN KENT OOK BIER EIGEN GLASWERK DAT IS GEMAAKT OM SMAAK, KLEUR
EN GEUR TE ACCENTUEREN.

TULP
Hierin kan het bier mooi en zachtjes rondwalsen
 De maten kunnen variëren, maar allemaal geven ze ruimte
voor het licht kolken en walsen van het bier en voor een
goede schuimkraag
 Door de vorm van het glas komen aroma en het volle
karakter goed tot hun recht
 Door de vorm wordt het hop aroma direct de neus in geleid
 Laat de kleur en helderheid goed zien en geeft tegelijkertijd
een goede schuimkraag
 Geschikt voor lichte tot medium bieren, met milde mout en
hop smaken en op hout gerijpte speciaalbieren

PINT
Ontworpen op duurzaamheid en om te stapelen
 Nagenoeg cilindervormig, licht taps toelopend en een wijde
mond, vaak met subtiele rondingen aan de bovenkant
 De meest basale vorm, veelzijdig glas, ontworpen op
duurzaamheid en om te stapelen; veel gebruikt in cafés en
kleine brouwerijen
 Geschikt voor medium fruitige bieren met een krachtige
bittere hopsmaak en -geur

PILS
Gevormd om de hopgeur naar de neus te leiden
 Lang en slank, gevormd om de hopgeur naar de neus te
leiden
 Laat de kleur en helderheid goed zien en geeft tegelijkertijd
een goede schuimkraag
 Geschikt voor vele verschillende bieren; lichte bieren met
mild bittere hopsmaak en -geur

TUMBLER
Met traditioneel rechte of licht gekromde wanden
 Een kruising tussen een pint glas en een witbier glas
 Aangeboden in vele vormen en maten, met traditioneel
rechte of licht gekromde wanden
 Geschikt voor tarwebieren, met hun fruitige smaak en laag
hopgehalte

WEIZEN
Ontworpen voor volume en mooie, volle schuimkoppen
 Groot en ontworpen voor volume en mooie, volle
schuimkoppen terwijl het de fruitige aroma’s van weizeners
goed laat uitkomen
 Lang, sjiek glaswerk met dunne wanden die de heldere
kleuren goed laten zien
 Laat de fruitige aroma’s van weizeners goed uitkomen
 Geschikt voor tarwebier, dankzij de fruitige smaak en laag
hopgehalte

FLUITJE
Accentueert de delicate fruittonen
 Elegant uiterlijk
 Lang, smal ontwerp dat het koolzuur behoudt en
sprankelende bubbels en kleur toont
 Dunner in het midden en aan onderkant waardoor het
bouquet naar boven wordt geduwd; een plezierige
aromatische beleving
 Accentueert de delicate fruittonen en de elegante
citroenachtige hopsmaak
 Geschikt voor lichte, frisse en fruitige bieren

KELK
Laat de mout en zoetheid van volle bieren tot hun recht
komen
 De brede onderzijde en het grote oppervlak laten mout en
zoetheid van volle bieren tot hun recht komen
 De schuine rand dirigeert de vluchtige aroma’s naar de
neus; zoals mout, zoet, karamel, bruine suiker en rijp of
gedroogd fruit
 Ontworpen voor een wat grotere schuimkraag, waardoor je
een flinke slok kunt nemen zonder last van het schuim te
hebben
 Geschikt voor volle bieren met een intense moutsmaak,
voor volle ale bieren en de wat zwaardere pilseners

PUL
Ontworpen voor een grotere hoeveelheid bier
 Traditioneel glas om mee te toasten
 Veel vormen en maten, ontworpen voor een grotere
hoeveelheid bier
 De dikte van het glas isoleert beter
 Geschikt voor volle bieren met een frisse smaak, niet al te
bitter, gebalanceerd moutig en bescheiden hoppig

