
Bierstijl: Pilsener 
5% alc./vol. 

IPA
5,6 % alc./vol.

Steeds wat anders!

Weizen 
5,4% alc./vol. 

Zwaar Blond 
8,5% alc./vol.

Stout 
10% alc./vol. 

#LICHTHOPPIG

#FRUITIG 

#FRIS

#TROPISCH FRUIT

#KARAMEL

#HOPPIG

#PROBEER

#HET

#MAAR

#FRUITIG

#KRUIDIG 

#FRIS

#EIKENHOUT 

#VANILLE

#ROMIG

#ROKERIG

#CHOCOLADE

#KOFFIE

BAVARIA - PILS

BREWDOG - PUNK IPA

DARE TO DRINK DIFFERENT

WEIHENSTEPHAN - HEFEWEISSBIER

CORNET - CORNET OAKED

DE MOLEN - HEMEL & AARDE

DE BIERKAART



DE BROUWERIJEN

Wij zijn Swinkels Family Brewers. Een onafhankelijke familiebrouwer. Bier 
is genieten, brengt mensen bij elkaar. Voor elk moment bieden wij daar-
om een passend biertje. Elk met een eigen smaak en karakter. Met liefde 
gebrouwen in een van onze brouwerijen. Bier brouwen zit in onze genen. 
Al 300 jaar.

BROUWERIJ BAVARIA | ROYAL SWINKELS FAMILY BREWERS

De Schotse Martin Dickie en James Watt besluiten in 2007 om de handen 
ineen te slaan en samen een brouwerij te beginnen. Hun belangrijkste 
motief was het feit dat ze het niet eens  waren met de industrieel gebrou-
wen bieren. De missie was duidelijk, consumenten net zo gepassioneerd 
maken van bieren als dat zij zelf zijn.

BREWDOG

Weihenstephan is de oudste brouwerij ter wereld. Al in 1040 kreeg het  
klooster het recht om bier te brouwen. Sinds 1040 is er veel veranderd,  
maar de tradities worden in ere gehouden. Tegenwoordig werkt de 
brouwerij samen met de Universiteit van München. Het moderne gecombi-
neerd met historie en traditie, levert Duitse bieren van uitzonderlijke klasse op.

WEIHENSTEPHAN

Uitzonderlijke bieren ontstaan niet zomaar. Die worden geboren uit 
creatief vakmanschap. Vanuit de passie om te blijven innoveren 
herstelde we in 2014 de 300 jaar oude dorpsbrouwerij de Hoorn in al haar 
glorie. In deze microbrouwerij experimenteren onze biermeesters volop 
met kruiden,hop, fruit en hout. Hier is CORNET ontstaan.

CORNET

Brouwerij De Molen staat bekend om haar brede en zeer gevarieerde 
collectie aan bieren. De brouwerij stelt hoge eisen aan de kwaliteit en wil 
originele en progressieve bieren creëren. Door de onorthodoxe recepten 
en brouwprocessen hebben de bieren van De Molen een unieke bitter-
heid, smaak en aroma, die wereldwijd gewaardeerd wordt.

BROUWERIJ DE MOLEN


