Ramses Bier

Hooge Zwaluwe

Ramses Bier is een brouwerij in Hooge Zwaluwe met een brouwcapaciteit van 15 HL per brouwsel.
De brouwerij is ingericht met behulp van Crowdfunding. Ramses Bier heeft een missie en een
passie: Eigenwijs bier brouwen voor de mensen die daar van houden. Alle Ramses Bieren zijn single hop,
de mout is biologisch, de hop nog niet. Indien mogelijk worden er lokale ingrediënten gebruikt. Zo
heeft ieder bier een eigen, unieke, uitgesproken smaak en kan iedereen genieten van een of meer
vloeibare snoepjes in zijn of haar glas. En niet onbelangrijk alle bieren zijn genoemd naar een dier Proost!
Biologisch en duurzaam
Ambachtelijk gebrouwen bier met de beste bio-ingrediënten. Ongepasteuriseerd en ongefilterd.

OSIRIS 4,2% Limited edition 33 cl
Dit is een samenwerking tussen Vet & lazy Ruben en Ramses Snoei
Smaakmakers; Chinook, en Manderina Bavaria hopbloemen en verveine thee
F*cking close to water
Een heerlijk frisse en zeer goed doordrinkbare session lager
ZWALUWS NAT 4,8% 33 cl
Eindelijk een echte Weizen uit onze brouwerij.
Single Hop Magnat
Deze Poolse hop is een nieuwe variëteit van Magnum. De hop geeft het bier frisse tonen van den, bos en
citroenmelisse.
Weizen
Tarwe, weizen gist en Munich kleurmout maken dit bier een echt klassiek tarwebier.
Streekbier
Dit bier bevat Drimmels spelt, gerst uit Oss en Brabants water. Het is bedacht en gebrouwen in samenwerking
met Ad Bogerd van Eetcafe Hier is ‘t.
IBIS 5,3% 33 cl
Ibis is een fris blonde lager. Het is onder gistend.
Single Hop Tettnanger
Deze Nobele Europese hop wordt al eeuwen in Europa verbouwd. Om de hop smaak specifieker te maken is
deze hop gebruikt als bitter hop, aroma hop en als dry hop. De hop geeft het bier een bijna aards karakter met
de zoete tonen van druiven.
IBIS LIMOEN 5,4% Seizoenbier Zomer 33 cl
Ibis Limoen is een frisse blonde ondergistende lager.
Single hop Tettnang
Deze Nobele Europese hop wordt al eeuwen in Europa verbouwd. Om de hopsmaak specifieker te maken is
deze hop gebruikt als bitterhop, aromahop en als dry hop. De hop geeft het bier een bijna aards karakter met
de zoete tonen van druiven.
Dry hop & Fruit
Vlak voor het bottelen is extra Tettnang aromahop, limoen en mineola toegevoegd.
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KOEKOEK 4.5% 33 cl Limited edition Niet meer leverbaar
Single hop Ella from Australia
Deze dame voegt een warme gloed van bloemetjes en anijs toe aan de smaak van het bier
Dry hop
Bij Koude toevoeging komt ze verrassend uit de hoek met tropisch fruit en grapefruit
Gebrouwen door Eric van de Lugt
NAAR DE HAAIEN 5 % 33 cl 4e plek NRC Bier top 40 (2018)
Naar de Haaien is een Schepenbier
Dit is een oud biertype dat zeelui in het verleden behoedde voor de typhus en ander ongemak dat hoort bij vies
drinkwater. Het bier kenmerkt zich door hout, zout en mout. Een zoute toets is aangebracht met behulp van
zeewier en gezuiverd, gekookt zeewater uit de Noordelijke Atlantische Oceaan.
Single hop Saaz
Deze Nobele hop wordt al eeuwen in Europa verbouwd en geeft het bier een fris geparfumeerd karakter en
een langere houdbaarheid.
Dry hop
Het toevoegen van extra hop tijdens de lagering versterkt de hopsensatie zonder het bier bitterder te maken.
WILLEM BEVER 7% 33cl & 75 cl (tijdelijk niet leverbaar)
Willem Bever is een kastanjebruine dubbel met een volmoutige geur en smaak.
Single Hop Bramling Cross
Deze hop geeft een frisse bramen toets. Vlak voor het bottelen is extra aroma hop toegevoegd.
Beleef en Geef voor een Beleefbare Biesbosch
De Biesbosch heeft steeds minder geld om de natuur en de voorzieningen te onderhouden. Ramses Bier helpt
daarom mee de Biesbosch in stand te houden. Een deel van de opbrengsten van dit bier komt rechtstreeks ten
goede aan projecten in de Biesbosch.
http://www.beleefengeefbiesbosch.nl/
EDUARD BEVER 7% 33 cl
Eduard Bever is het broerje van Willem Bever een kastanjebruine dubbel met een volmoutige geur en smaak
maar nu met kersen uit West Brabant toegevoegd
Single Hop Bramling Cross
Deze Engelse hop geeft het bier een frisse toets en uitstekend geschikt voor donkere bieren
Ed is een bijzondere variant van de Willem Bever met 285 kg Kersen van fruitbedrijf Roks uit west Brabant krijgt
dit bier een stevige kersennoot. Bier is niet zoet en niet zuur maar heeft een mooie fruittoets

WILLEM BEVER BIESBOS BARREL AGED 7% Alc Vol. Limited edition
Single Hop
Northern Brewer
Bever Bourgogne
Willem Bever Biesbosch Barrel Aged in Bourgogne vaten. Dit bier heeft 6 weken net als een echte
bever in de Biesbosch tussen de gele dotterbloemen gedobberd.
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KOELE KIKKER 6,6% 33 cl
Koele kikker is een single Hop bier
Single Hop Sybilla
Deze Poolse hop is een beetje harsig, bloemig met een aangename geur. Voor het bottelen is extra aroma- en
dry hop toegevoegd.
ZUIGLAM 6% Lente Bokbier Seizoenbier lente /zomer 33 cl
Zuiglam is een bier dat je niet loslaat. Lekker plakkerig met een zoetige nasmaak. De ongemoute gerst uit Oss
en de ongemoute spelt uit Drimmelen zijn belangrijke ingrediënten.
Single Hop Warrior
Deze krachtige Amerikaanse hop geeft het bier frisse fruitige tonen. Een beetje grapefruit, citroen en den.
Dry hop
Het toevoegen van extra hop tijdens de lagering versterkt de hopsensatie zonder het bier bitterder te maken.
BLOEDZUIGER 6% 33 cl
Single hop Chinook
Deze Amerikaanse hop is mooi in balans: licht fruitig met een fris dennenaroma. De hop is 120 minuten continu
toegevoegd. .
Bloedsinaasappel
Let op deze limited special edition van Zuiglam bevat bloedsinaasappel. Hierdoor is het bier extra fris en fruitig.

LAMBOK 6,6 % Herfst bokbier Seizoenbier herfst/winter 33 cl
Lambok is een fris bokbier. Door het gebruik van een subtiele gist kunnen de donkere moutsoorten smaak
maken. Het 120 minuten continu toevoegen van hop (WvG) tijdens het brouwen zorgt er voor dat het volledige
smaakpallet van de hop in het bier komt.
Fresh hop
Het gebruik van verse, op de brouwdag geplukte Golding en Phoenix hopbloemen geeft het bier haar bloemige,
bijna grassige aroma.
Dry hop
Het toevoegen van extra hop tijdens de lagering versterkt de hop smaak en de hop geur zonder het bier
bitterder te maken.
ANTENNE TRIPEL 8,8 % 33cl & 75 cl
Antenne Tripel gaat terug naar de essentie. Van oudsher zijn mout en honig de bronnen van vergistbare
suikers. De basis voor dit bier is biologische mout en springbalsemienhoning uit de Biesbosch. De hop en de
honing zijn prachtig in balans. Bij een lage temperatuur verzorgt de hop een frisse aromatische afdronk. Als het
bier lang genoeg in het glas zit (een uitdaging voor sommige biergenieters) en geleidelijk opwarmt komen de
honing accenten vrij.
Single Hop US Columbus
Om de hopsensatie specifiek te maken is slechts één hopsoort gebruikt. De Hop is 120 minuten continu
toegevoegd.
Dry hop
Het toevoegen van extra hop tijdens de lagering versterkt de hop geur en de hop smaak zonder het bier
bitterder te maken.
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DEN DORSTIGE TIJGER 6% Tweede plek NRC Bier top-40 (2018)
Single hop Centinennial
De hop is 120 minuten continu toegevoegd en geeft een frisse aardse bloemige toets
Dry hop.
Vlak voor het bottelen is extra aroma hop toegevoegd
IPA
Een Indian Pale Ale is traditioneel een strek gehopt bier Het gebruik van hop ter conservering tijdens een lange
boottocht is een oude Nederlandse truc. Dit gebruik is later overgenomen door de Engelse brouwers

MAMBA PORTER 6,2%
Mama Porter is een donkere Amerikaanse Porter. Chocolade mout, koffiemout, Galena hop en Irish
ale gist verzorgen een volle moutsmaak die gecombineerd is met een verrassend frisse toets.
Ondanks of dankzij zijn gespleten karakter is dit bier volledig in balans.
Single Hop US Galena
Om de hopsensatie specifieker te maken is slechts één hopsoort gebruikt. De hop is 120 minuten
continu toegevoegd.
Dry hop
Het toevoegen van extra hop tijdens de lagering versterkt de hopsmaak en de hopgeur zonder het
bier bitterder te maken.
Illimani 6,6% Alc. Vol
Deze Espresso Porter is een collaboration met Biernetwerk. Het is een donkere Amerikaanse Porter.
Chocolade mout, koffie, vanille, cacaobonen, hop en gist zorgen voor een volle en zachte moutsmaak
gecombineerd met een verrassend frisse toets.
Single Hop
USA Galena. Deze Amerikaanse hop draagt bij aan het exclusieve karakter van dit bier. Aangenaam
fris met een vleugje sinaasappel.
Dry hop
Er is extra hop toegevoegd tijdens het afvullen van dit bier.
Les Couchons 5% Alc. Vol
Double Hop Wai-iti &Takoma
Deze hopsoorten zijn heerlijk tropisch en aromatsch. Het is een prachtig fris en fruitig bier
BRUT IPA
Tijdens de vergisting zijn enzymen toegevoegd die onvergistbare suikers omzetten in vergistbare
suikers zodat dit bier helemaal geen restsuikers meer bevat. Dit geeft een beetje de beleving van
Brut Champagne. Heerlijk fris en droog.
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Keizer Tamarin 6.5% Alc Vol.
Een blend van Noord Amerikaanse North West hops. Harsig met kenmerkende tropische Aroma
North West IPA
Deze IPA is gebrouwen ter gelegenheid van het 5 jarig betsaan van de bebaarde brouwer. In de
zomer van 2015 hebben Ramses en Etienne samen Portland bezocht. In dit Beervana leste zij hun
dorst lustig met deze lokale interpretatiie van de IPA De Nort est India Pale Ale.

Stoer Ramses Bierglas, pittige Olijcke worst gemaakt met oa. Ramses Naar de Haaien
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NAECKTSLAK 6.6% 33 cl Limited Edition
Saison Sans Géne
Collab met de Naeckte brouwers
Dupont saison gist en framboos zijn de smaakmakers
SHIRE STOUT 8,9 % 33 cl
Shire Stout is een sterk, stoer doch elegant bier. Om de bier bewaarheid te ondersteunen is Gagel en
Jeneverbes toegevoegd. Vanille en koffie complementeren de mout smaken. Door de bitterheid, het hoge
alcohol percentage, en de bijzondere ingrediënten kan dit bier gracieus rijpen.
Single hop UK Pilgrim
Het 120 minuten continu toevoegen van deze Engelse hop draagt bij aan het exclusieve karakter van dit bier.
Het is aangenaam kruidig met een toon van ceder en een vleugje citrus.
Dry hop
Het toevoegen van extra hop tijdens de lagering versterkt de hop geur en de hop smaak zonder het bier
bitterder te maken.
TRILOBIET 9% 33 cl 5e plaats NRC Bier top-40(2018)
Triple hop
Amarillo, Chinook en Citra.
TIPA
Trilobiet is een Triple India Pale Ale. Deze bierstijl is uitermate geschikt voor liefhebbers van stevige stoere
hoppige bieren.
IJSBEER 9% Seizoenbier Winter ( Helaas niet leverbaar)
IJsbeer is een stevig bier Het is de dikke versie van de Poolvos Aromat en hop zijn de belangrijkste
smaakmakers.
Green Bullit
Deze mooie greenzeelandse hop combineert het unieke karakter van druiven en bloesem met een mooie
bitterkwaliteit.
Dry hop
Vlak voor het bottelen is extra Green Bullit hop toegevoegd

Ramses proefpakket 6 biertjes naar keuze
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Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch
Chaam
Noord-Brabant staat bekend als het land van‘de contente mens’. Brabanders zijn echte levensgenieters en
houden van gezelligheid.
De naam van de Chaamse brouwerij geeft deze Brabantse levensinstelling op treffende
wijze weer. Pimpelmeesch is een samenstelling van pimpelen (drinken) en meesch, dialect voor mens.
Eigenlijk is een pimpelmeesch dus een vrolijke drinker. Het logo van de lachende pimpelmeesch is
een knipoog naar waar de Dorpsbrouwerij voor staat: de blije drinkende mens.
Chaams TARWEBIER 33 cl
Een licht troebel bier van hoge gisting met 5.5% alcohol. Goed gekoeld komen smaken zoals kruidnagel en
banaan naar boven. Mosselen en zalm gegaard in dit bier krijgen een mooie frisse toets, maar ook met
asperges en zomerse salades gaat dit Tarwebier uitstekend samen.
ZILVERPEL 6,5 % 33cl & 75 cl beugelfles
Een lichtblond bier van hoge gisting met
6.5% alcohol. Een zeer toegankelijk en aangenaam bier. De naam verwijst naar het verenkleed (zilverwit met
zwarte veren) van een eeuwenoud en zuiver Nederlands Hoenderras, ook wel Chaamse Kip of Chaamse Pel
genoemd.
BAKEN VAN BREDA 6% 33 cl
Een lichtblond bier van hoge gisting met 6% alcohol. Dit bier heeft een frisse, licht hoppige afdronk en is
daardoor een uitstekende dorstlesser. De naam verwijst naar de prachtige Grote Kerk van Breda.
Al eeuwen lang torent deze kerk, als een baken, boven de stad uit; een punt van herkenning.
Chaamse DUBBEL 7% 33cl
Een robijnrood bier van hoge gisting met
7% alcohol. Dit bier geurt en smaakt naar karamel en heeft een licht mout-bittere afdronk. Stoofvlees, paté en
kazen gaan vanzelfsprekend goed samen met dit bier maar drink het ook eens bij nagerechten met chocolade,
stoofpeertjes en rood fruit.
GOUDPEL 7% 33 cl & 75 cl beugelfles
Een amberkleurig bier van hoge gisting met 7.0% alcohol. Het bier is vergist met een van oorsprong
Amerikaanse gist. Door royaal gebruik te maken van Amerikaanse hopsoorten heeft de Goudpel een hogere
bitterheid. De naam verwijst naar het bruin-zwarte verenkleed van de Chaamse Kip.
Chaamse Tripel 8,5 % 33 cl
Een blond bier van hoge gisting met 8,5% alcohol. Licht gekoeld komt de kruidige en fruitige smaak het best tot
zijn recht. Aan tafel vormt het een uitstekende combinatie met o.a. romige visgerechten, konijnen- boutjes en
bij mooie, volle kazen en fijne worstsoorten.
Chaams Bockbier 6,8% 33 cl
Is een bovengistend roodbruin bier van 6,8 % alc. met een duidelijke toets van karamel in geur en smaak. Mooi
in balans door de lichtzoete en tevens mout-bittere afdronk.
Er worden uitsluitend natuurlijke ingrediënten gebruikt. licht gekoeld komen de geur en smaak het beste tot
zijn recht.
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De Twee Leeuwen
Raamsdonksveer
In 2014 hebben België en Nederland de handen ineen geslagen om een speciaalbier te brouwen. Het eerste
plan was om de Pootzak (orgineel bier van Brouwmeester Nico) nieuw leven in te blazen. Helaas bleken
een aantal ingrediënten niet verkrijgbaar en is er besloten een heel nieuw bier te brouwen. Het doel was om
een lekker fris blond bier te brouwen dat voor iedereen makkelijk toegankelijk is. Het eerste bier uit de Dame
Jeanne van De Twee Leeuwen werd een heel lekker fris blond bier genaamd Fèrs Blond. De naam is te
herleiden naar de woonplaats van Evert-Jan, Raamsdonksveer. Raamsdonksveer (NL) en Laakdal (B) komen in
Fèrs Blond prachtig samen in een heerlijk bier. Deze schone blonde doet haar naam eer aan. Hoog in de hop
met een ronde body en frisse smaak van roggemout drinkt ze heerlijk weg. Inmiddels zijn we haar zusje Amber
aan het brouwen. Amber heeft een warme en kruidige smaak en is iets zwaarder qua alcohol. Uiteindelijk doel
is om een mooie variatie aan traditioneel gebrouwen bieren in een modern jasje te creëren. In 2018 heeft de
Twee Leeuwen een eigen brouwerij geopend in Raamsdonksveer.
Fèrs Blond 5,8 % 33 cl
Blond bier met nagisting op de fles. Heerlijk fris, hoog in de hop met een ronde body. Gebrouwen met oa
roggemout en 2 soorten hop
Details
Alc. 5.8% // EBU 40-45
Ingrediënten: Gerstemout, Roggemout, Hop, Water, Kruiden en Gist
Fèrs Amber 7% 33 cl momenteel niet leverbaar
Heerlijk kruidig amberkleurig bier van hoge gisting met een klein bittertje aan het eind voor een frisse afdronk.
Hele goede recenties op Untappd
Details
Alc. 7% // EBU 45
Ingrediënten: Gerstemout, Hop, Water, Kruiden en Gist

Hazy Sunshine 3,5% 33cl
Een fruitig hoppige NEIPA
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Brouwerij ’t Meuleneind
Hoeven

Oorsprong
De oorsprong van onze brouwerij ligt in het Zeeuwse Westkapelle. De brouwer groeide op als boerenzoon en
verbaasde zich over de uitgestrektheid van de graanvelden, die elk jaar in augustus opgegeten worden door
enorme dorsmachines. Hoe het geoogste graan zijn weg vervolgde en middels diverse processen z’n weg vond
in de voedselketen heeft ons altijd geïnspireerd. De liefde voor bier en het ontrafelen van het mysterie rond
het brouwproces bracht de verbinding tussen het groeien en bloeien op de Zeeuwse velden en het Brabantse
genieten.
Het brouwen
Een paar jaar geleden begon het brouwen amateuristisch. Het eerste brouwsel was een extract in blik met wat
water erbij, waarbij de smaak wel wat te wensen overliet. Nu een aantal jaar later is wat begonnen is als hobby
uitgegroeid tot een heuse brouwerij. Op 25 maart 2017 is de eerste charge van 750 liter Halderbergs Blond
gebrouwen. Inmiddels zijn ook charges van Halderbergs Weizen, Halderbergs Dubbel en Halderbergs Tripel
gemaakt. Hoewel het brouwen en bottelen in Kaatsheuvel gebeurt, kent Halderberge dus nu zijn eigen
biermerk.
Halderbergs Radler 0,33 ltr 3% vol.
Deze Halderbergse Radler vind zijn oorsprong in de Brabantse gemeente Halderberge.
Ze is uniek omdat hier een ambachtelijk gebrouwen bier en limonade op een verrassende manier
samenkomen.
Deze onweerstaanbare verfrisser voelt zich thuis in elke omgeving
Halderbergs Blond 0,33 ltr 6%
Haar open karakter en soeple omgangsvormen maken haar tot een streekproduct met allure
Halderbergs Weizen 0,33 ltr 6%
Dit typisch duits bier is een onweerstaanbare verfrisser
Halderbergs Hefe Weiß ,33 ltr 5%
Dit van oorsprongs typisch duits bier met een ietwat zure afdronk is een welkome gast aan tafel
Halderbergs Dubbel 0,33 ltr 7%
Dubbel zoals een dubbel moet zijn vol van smaak en een tikkeltje eigenwijs
Halderbergs Bombast 0,33 ltr 9%
Deze bombast is een stout met koffie en Carameltinten
Halderbergs Tripel 0,33 ltr 8,5%
Haar open karakter en soepele omgangsvormen maken haar tot een streekproduct met allure
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Sprang Capelle
Passie voor brouwen
Al meer dan 15 jaar brouwen Ton Baeten en Peter Rosman bier. In het begin met wisselend succes,
desalniettemin bleven zij altijd met veel passie en erg veel plezier bier brouwen. In de loop van de jaren kreeg
het brouwen, Ton en Peter, steeds meer in de greep waardoor de frequentie en kwaliteit van het brouwen ook
toenam.

Realisatie
In 2017 hebben zij een Grainfather aangeschaft waardoor zij het bouwproces veel preciezer konden
controleren, daarnaast konden zij nu ook meer aandacht besteden aan het ontwikkelen van hun eigen
recepten. Begin 2018, viel de witbier goed in de smaak bij velen. Door de waardering van anderen besloten,
Ton en Peter, zo Baros Bier op te richten. De eerste echte activiteit van Baros Bier was om samen met een
bevriende, Brouwerij de 3 Horne uit Kaatsheuvel, hun witbier op grote schaal te brouwen. Zo zag hun eerste
bier genaamd ''First Summer'' 21 juni 2018 het daglicht.
First Summer is als winnaar van de categorie bieren onder de 6% finalist van de verkiezing van het lekkerste
bier van Brabant geworden. We zijn niet de overall winnaar geworden, maar zijn desalniettemin heel erg trots
op onze nominatie en voelen ons eigenlijk winnaar.
Baros droomt en brouwt verder. Bier met een eigentijdse smaak, met respect voor traditie.
First Summer 5%
First Summer is een mooi karaktervol wit zomerbier. Een eigentijdse smaak met respect voor de traditie.
Ingrediënten: water, gerst, haver, tarwe, Styrian Goldings, Saaz, sinaasappelschil, koriander, gist
Lekker bij; sushi, witvis, verse tonijn, garnalen, halfzachte of pittige kaas.
Het witbier First Summer zag in de zomer van 2018 pas het licht en behaalde de finale van beste Brabantse
bieren 2018. Oordeel jury . Neigend naar een Weizen, is dit bier bitter en fris tegelijk. Doordrinkbaar in optima
forma.
Stoere Stout 6,2%
Stoere Stout is een ferme stout met gebrande mout en koffiebonen. Een bier om lekker van te genieten bij een
borrel met vrienden of na het houthakken. Een eigentijdse smaak met respect voor traditie.
Ingrediënten: Water, Pale Ale, Cara 120, haver, chocolade mout, zwarte mout, EK Goldings, Northern Brewer,
magnum, koffiebonen, zoethout en gist
Combineert perfect bij chocolade(brownie, truffels), lekker met intense kazen en om uit te proberen met
oesters.
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