Speciaal-bier gebrouwen door de Denderbelse Micro Breweries.
De eerste test van het Cuberdon-bier was 15 liter dat was snel
opgedronken. Daarom volgde een tweede brouwsel…..en nu zijn we
reeds aan het derde brouwsel, kom dit lekker bier proeven op de
kermis van de Lustige Geburen augustus 2018.
IN DE TENT VAN DE BELSE MADAMMEN

● Alcohol
6,5 Vol. %
● Bitterheid
30 IBU
● Kleur
12 EBC
● OE
14 °P
● EE
1,5 °P
● Bevat :
● Pils Mout rietsuiker,
● Hop, Gist water
● Cuberdon
● Natuurlijke aroma’s op basis van framboos & rood fruit

CUBERDON is een Vlaams Streekproduct
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CUBELLEKE - WIST JE DAT -

150

Liter bier werd
gebrouwen

10 - 18

5,5%

Tussen de
10 en de 18 gram
weegt 1 cuberdon

>

Van de storting
Zijn Cuberdons

WIST JE DAT ?
De Cuberdon werd bij toeval
ontdect door de Gentse apotheker
De Vynck in 1873.

Bij de traditionele cuberdon wordt de suikermassa op
smaak gebracht met een natuurlijk aroma op basis van
framboos en rood fruit en gebonden met Arabische gom,
een vrij zeldzaam plantaardig product. De verse cuberdon
heeft een zeer dun versuikerd korstje rond de gekoelde
stroop, een echte lekkernij die een plaatsje verdient op
recepties, op restaurantkaarten of te verwerken in een
lekker biertje gebrouwen door de Denderbelse Micro
Breweries. De Denderbelse Microbrouwers, Luc, Roel & Jo
brouwden dit Cuberdon bier in brouwerij Erneffen.
•
•
•
•
•

Als de cava er vroeger was toch zijn we nu met Cuberdonbier in ons sas
Wees fier op het land van het bier proef ons Bels-Cuberdonbier hier
Cava is goed cava is fijn maar hoe zou het Bels Cuberdonbier zijn ?
Lieve dames laat ons de cava bannen en het Cuberdonbier knallen
Laat de cava zijn met Bels Cuberdonbier is het altijd fijn.
QR code

////////////////////////
Deel jou proefervaring on-line
Stap 1: Scan met je smart-phone de QR
code, deze bevat de link (URL)
naar ons Proef-formulier (zie afbeelding
hiernaast.).

Stap 2 : Vul de vragen op het proefformulier in. En deel jou smaakervaring
online.

Alvast Bedankt

On-line proef formulier

