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Proeverij Zang & Bier BELSIDE 01-10-2022 

KWAK BLOND 

BIER 1 - 7,4 VOL.% ALC. 

 
Brouwerij Bosteels, sinds 2016 deel van AB InBev, lanceert voor het eerst sinds 
de introductie van Kwak door Ivo Bosteels in 1980 een nieuw glas en twee 
nieuwe bieren voor het merk. De nieuwe editie van het Kwakglas, origineel met 
een zwevend glas in een houten houdertje, eert de stijl van het oude en 
vergemakkelijkt tegelijkertijd het gebruik voor zowel de cafébaas als de 
bierliefhebber. Na de Kwak Amber, volgen Kwak Rouge en Kwak Blonde. 

Elke bierliefhebber kent het unieke glas van Kwak, met de kenmerkende houten 
hendel en excentrieke vorm, dat in de tijd van Napoleon werd ontworpen door 
brouwer Pauwel Kwak. Het glas werd ontworpen voor het gemak van koetsiers, 
die het bevestigden aan hun koets in een houten houder. 

Het glas zelf maakt deel uit van het Belgisch biererfgoed met het kenmerkende 
‘Kwak’-geluid. Na overleg met caféuitbaters en bierliefhebbers, komt de brouwer 
met een moderne, gebruiksvriendelijke versie van het glas. Het klassieke Kwak 
glas met houten hendel blijft wel nog steeds beschikbaar voor de liefhebbers 

“Belgen kennen het merk Kwak als kwaliteitsbier met een rijke geschiedenis, maar 
drinken het sporadisch. Met het nieuwe glas en de lancering van twee nieuwe 
bieren, wil AB InBev het Kwak bier toegankelijker maken voor de Belg” 

Het merk lanceert twee nieuwe bieren in het assortiment: Kwak Rouge en Kwak 
Blonde. Kwak Rouge is een verfrissend speciaal bier met toetsen van kers en 
amandel, gebaseerd op het unieke Kwak-recept. Subtiel bitter, licht zoet en vol 
van smaak. 

Kwak Blonde is een zacht en verfrissend blond bier, met een delicate bitterheid 
en subtiele toetsen van aromahoppen (zoals Styrian Golding, Cascade en 
Simcoe), een stevige schuimkraag en vooral de kenmerkende fruitigheid van de 
Kwak gist, die tot uiting komt in toetsen van banaan en peer. 

“We zijn zeer trots om niet met één, maar twee nieuwe bieren te 
lanceren.” vervolgt Christiaens. 

BEER PARING : GEHAKTBALLETJE   
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BELSIDE CUBERDON 

BIER 2 – 7.5 VOL.% ALC. 

 
Deze Belside cuberdon werd speciaal gebrouwen voor Belside door de 
Denderbelse Micro Brewers.  

 

Volgens de overlevering werd het recept van de cuberdon bij toeval ontdekt door 
de Gentse apotheker De Vynck in 1873. Om de houdbaarheid van medicijnen te 
verhogen, werden eind 19e eeuw veel geneesmiddelen ingenomen in de vorm 
van siroop. Toen de apotheker een mislukt preparaat na een paar dagen 
onderzocht, stelde hij vast dat het preparaat een korst had gevormd, terwijl de 
kern nog vloeibaar was. Met deze ontdekking groeide het idee om het mislukte 
preparaat alsnog te commercialiseren in de vorm van een bonbon. 

 

De cuberdons worden bereid met Arabische gom. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was dit product niet meer in Europa verkrijgbaar en raakten de 
cuberdons na verloop van tijd bijna in vergetelheid. Pas vanaf 1946 werd de gom 
weer in België ingevoerd, waardoor de productie van de cuberdon kon worden 
hervat door een aantal banketbakkers die zich het recept herinnerden. 
Cuberdons worden door VLAM als streekproduct erkend. 

De klassieke "neuzekes" hebben het aroma van een framboos. En bevat ook 
suiker .Sinds een tiental jaar behoort de smaak van de klassieke cuberdon tot de 
smaken die in de oenologie worden gebruikt om smaakeigenschappen van wijn 
te beschrijven. De suiker vergist , dus de zoetigheid verdwijnt . Er zijn geen extra 
zoetstoffen toegevoegd . 

 

Bier gebrouwen met echte cuberdons , afkomstig van Geldhof uit Eeklo de 
gebruikte hop is uit Nieuw-Zeelands de Motueka (= hop met veel fruit-aroma’s) 

Een zacht zoetig bier met een fijne hopbitterheid en rijke fruitig aroma’s. 

 

BEER PARING : CUBERDON  
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AYMON 2022 

BIER 3 – 8.0 VOL.% ALC. 

 
Aymon 2022 is een bier gebrouwen met een hoppe gift van ‘late & dry hopping’, 
Een ros-blond bier met zacht moutkarakter, prachtig boeket aan rijke 
hopbloemen en aromatische bittere smaak. Een zacht zoetig bier met een fijne 
hopbitterheid en rijke fruitig aroma’s. Gebrouwen ter ere van Graaf Aymon, heer 
van Dendermonde en de sage van het Ros Beiaard bereden door de Vier 
Heemskinderen. 

 

Aymon werd door de Ros Beiaard Bierproevers voor de eerste maal in het jaar 
2000 gebrouwen ter gelegenheid van de Ros Beiaard ommegang. Het meest 
recente brouwjaar van Aymon is 2022. 
 

BEER PARING : MINIONETTE CÔTE DOR MELK CHOCOLADE 

  

https://rosbeiaardbierproevers.be/
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TONGERLO TRIPEL 

BIER 4 – 9.0 VOL.% ALC. 

 

Op de gerenommeerde World Beer Awards in London werd Tongerlo Tripel van 

Brouwerij Haacht bekroond tot ‘World’s Best Belgian Style Tripel’.  

 

Uitzicht  

Goudgeel van kleur met een romige, witte schuimkraag. 

 

Smaak 

Het aroma is hoppig, met kruidige en fruitige toetsen. De volmondige smaak 

wordt gekenmerkt door een zachte aanzet, die uitvloeit in een aangename 

bitterheid. 

 

Hergist op fles Hergisting op fles is een minutieus proces.  

De juiste hoeveelheid reincultuurgist moet worden toegevoegd alvorens het bier 

kan gebotteld worden. Eenmaal gebotteld, worden de flessen gedurende een 2-

tal weken opgeslagen in de warme kamer aan 22°C. Nadien geeft het bier pas zijn 

rijk smakenpallet prijs. Intensere aroma’s, van bloemen over fruit tot kruiden, 

zijn het resultaat. Bieren hergist op fles worden dus met de grootste zorg bereid 

en tonen des te meer het vakmanschap van de brouwer. De hergisting komt 

bovendien de houdbaarheid ten goede: ze zijn makkelijk tot 18 maanden 

houdbaar. 

Smaakevolutie Net als bij wijn evolueert de smaak van een hergist bier verder en 
wordt hij ronder in de tijd. Om de smaakevolutie van Tongerlo Tripel zelf te 
kunnen volgen hebben we op het rug etiket de botteldatum vermeld. Zo kan je 
zelf ontdekken wanneer, volgens jouw smaak, het bier tot zijn volle rijpheid is 
gekomen. 

 

BEER PARING : BOULOGNE WORST (OVL STREEK-PRODUCT) 

De Nil Vleeswaren en Vleeswaren De Baets bvba 
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BELSIDE 2022 

BIER 5 – 6.5 VOL.% ALC. 

 

Terug een biertje dat speciaal werd gebrouwen door De Denderbelse Micro 

Brewers ten voordele van Belside. 

 

Blond zacht wazig bier met dikke witte schuimkraag. Fruitige aroma’s van kers, 

meloen en perziken. De aanzet is fruitig met dezelfde smaken als de aroma’s.  

En dan komt er een stevige lange hop bitterheid in de afdronk. 

bitterhoppen  = 100 % Denderbelse hop (Groene Bel en Hallertau) 

aroma-hop  = Citra-hoppen gebotteld met champagnegist (lichte zurigheid , en 

fijne pareling)  

 

Ook hier gaat het om een hergist op fles met champagnegist  

De juiste hoeveelheid champagnegist moet worden toegevoegd alvorens het bier 

kan gebotteld worden. Eenmaal gebotteld, worden de flessen gedurende een 2-

tal weken opgeslagen in de warme kamer aan 22°C. Nadien geeft het bier pas zijn 

rijk smakenpallet prijs.  

 

BEER PARING : BABYBEL ROOD 
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MMXXII-C  

BIER 6 – 9.5 VOL.% ALC. 

 

Deze Denderbelse Imperial Stout MMXXII-C heeft een complexe geur met 

aroma’s van o.a. geroosterde mout, kruiden, en ook aardse aroma’s.  Het 

mondgevoel is eerder mild pittig met fluwelen hout toetsen en een zachte alcohol 

gloed bekomen door de in het bier geïnduceerde rum. Als afdronk is er de 

gebrande bitterheid en de zachte hopige afdronk die komt van de gebruikte 

Groene-Bel hop en de Styrian Golding hop. Tijdens het proeven van deze zwarte 

parel komen ook zwarte chocolade en koffie toetsen naar boven.  

 

Geniet van dit MMXXII-C bier neem je tijd en ga op aroma ontdekking, iedere slok 

zal een andere smaak ontdekking opleveren. Deze MMXXII-C is een bier dat 

perfect tot zijn recht komt als degustatie bier met vrienden rond het knetterende 

haardvuur. 

 

BEER PARING : STILTON KAAS 

De kaas werd populair doordat het werd verkocht in een herberg in het dorpje Stilton 

 


