
Beer Sommelier 
Sofie 
Vanrafelghem: 
“Voor dit 
geraffineerd 
hoogblond bier 
is tijd een extra 
ingrediënt. Na de 
hoofdgisting rijpt 

het bier enkele weken op licht getoaste 
Amerikaanse eik. Dit merk je meteen aan 
de heerlijke vanilletoets en het accent 
van toffee, perfect bij zijn fruitige en volle 
smaak met verwarmende afdronk.”

Joachim 
Boudens, 
gastheer & 
sommelier 
Restaurant 
Hertog Jan: 
“In Hertog Jan 
werk ik graag 
met Cornet 

van Palm Belgian Craft Brewers. Dit 
blond bier smaakt stevig en vol en heeft 
in de afdronk een mooie bitterheid, 
subtiele houttoets en een kenmerkende 
moutsmaak. Door het dikke schuim komt 
Cornet heel romig over en net dat maakt 
hem tot de ideale partner bij diverse 
kazen op onze trolley. Cheers!”

Chef van ‘t Zilte 
Viki Geunes: 
“Cornet refereert 
qua smaak sterk 
aan een rijke 
witte wijn uit 
de Bourgogne. 
Het bier is 
daardoor zeer 

breed inzetbaar. Van een mooi glas om 
te genieten bij het aperitief, tijdens het 
diner of erna. De aanwezigheid en goede 
balans van verschillende aroma’s is zeer 
vooruitstrevend bij het brouwen van dit 
soort bieren.”

Cornet is een zwaar blond bier 
(8,5° vol/alc) van hoge gisting 
met hergisting op fles. Ken-
merkend zijn een volmondige, 

warme smaak en unieke vanilletoets 
die verkregen wordt door toevoeging 
van snippers eikenhout tijdens het 
brouwen. Het bier is vernoemd naar  
Theodoor Cornet, herbergier en brou-
wer van afspanning De Hoorn in Steen-
huffel. In de 17de eeuw brouwde hij 
voor de graaf van Maldeghem-Steen-
huffel een bier dat op eiken vaatjes 
bewaard werd in de kelder van kasteel 
Diepensteyn. Dit inspireerde de hui-
dige brouwers en de houtmeester om 
opnieuw een bier te brouwen waar eik 
als smaakmaker en ingrediënt wordt 
gebruikt.

Het brouwproces van 
Cornet

Het brouw- en rijpingsproces van Cornet 
duurt 7 weken. 
• Na het brouwen gist het bier 

gedurende 1 week in de gistingstanks. 
• Na de gisting volgt een warme 

rijping van 1 week op eikenhout. 
Hierbij worden de snippers getoast 
Amerikaans eikenhout toegevoegd. 
Doordat dit vers hout is, komen extra 
aroma’s vrij.

• Na 3 weken lagering aan -1°C wordt 
het bier gebotteld. 

• Na de botteling zal het bier nog  
2 weken hergisten in de fles. 

Zowel de houtsoort als de dosering zijn 
belangrijk voor de smaak. Maar ook de 
toasting - de branding van het hout - be-
paalt mee de smaak. In tegenstelling tot 
het rijpen van bier op houten vaten of foe-
ders - waar de houten vaten voor de melk-
zuurvergisting van het bier zorgen - is de 
functie van het hout bij het brouwen van 
Cornet dus totaal anders.

Kwaliteitscontroles tijdens elke stap van 
het brouwen en rijpen garanderen een 
constante kwaliteit. Het zijn echter de 
smaakpapillen van onze brouwers die 
beslissen wanneer het bier zijn specifieke 
smaak dankzij de eikenhouten snippers 
bereikt heeft, een vak op zich!
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Hop, gruut, gist, mout, zelfs het water dat je gebruikt tijdens het brouwen: de 

uiteindelijke smaak van bier is afhankelijk van zeer veel verschillende factoren. 

Sommige bieren danken hun diepe, aromatische smaak ook aan de houten vaten 

waarin ze gerijpt zijn, of de toevoeging van houtsnippers tijdens het brouwproces. 

Bij Rodenbach, Lambiek van Boon en Cornet hebben ze goed begrepen hoe hout een 

fantastische invloed kan hebben op hun bier. 

Bij Brouwerij Boon rijpt de lam-
biek, een bier van spontane gis-
ting, op eikenhouten vaten van 
250 liter -de zogenaamde ‘pij-

pen’- en in eikenhouten ‘foeders’, die veel 
groter zijn. Lambiek is de basis van o.a. 
Geuze en Kriek.

Frank Boon: “Wilde gisten hebben zuur-
stof nodig om te groeien, maar als ze te 
véél zuurstof krijgen, raakt het bier geoxi-
deerd en dat is niet lekker. Bij ons halen 
de gisten het beetje zuurstof dat ze nodig 
hebben, uit het poreuze eikenhout van de 
foeders, maar niet uit zuurstof van bui-
tenaf. Wij werken dan ook met hele grote, 
liggende foeders met een dikte van 10 tot 
4 cm. Het rijpingsproces krijgt daardoor 
voldoende tijd. Met kleine vaten zou het 
minder goed lukken en zou het bier waar-
schijnlijk oxideren, tenzij het hout heel dik 
is en er geen zuurstof door kan komen. 
Na jarenlang rijpen, overleven enkel nog 
de langlevende gisten, die zo typisch zijn 
voor de smaak van onze Lambiek. Ze blij-
ven steeds groeien en zetten een deeltje 
van de cellulose in het hout om in suikers. 
Geen enkele andere gisten zijn in staat om 
dat te doen, behalve de onze. Ons oudste 
vat is van 1883 en dat ziet er nog steeds 
heel fris uit. Soms ontwikkelen zich in 
die oudere vaten gemuteerde gisten, die 
voor een zeer fijne smaak zorgen. Ze zijn 
dus cruciaal voor ons, ze geven fond aan 
de bieren. Uiteraard gebruiken we ook 
nieuwe vaten, om een beetje eiksmaak in 
het bier te krijgen. In het uiteindelijke bier 
merk je dat op als een lichte vanille- of 
whiskeysmaak, vaak ook als een licht ge-
rookte toets. Maar met die nieuwe vaten 
mogen we niet overdrijven, ze kunnen het 
bier bitter maken. In combinatie met de 
bitterheid van de hop zou dat niet meer 
lekker zijn.” 

Houtbaarheid

Hout: dé smaakmaker 
van de brouwer

Een nieuw bier is Cornet. Bij mi-
crobrouwerij De Hoorn werd in 
2014 Cornet gecreëerd, een zwaar 
blond bier met subtiele houts-

maak. 

Houtmeester Jan De Cock: “Bij Rodenbach 
rijpt het bier in eikenhouten foeders, net 
zoals wijn. Bij de creatie van Cornet wil-
den we een nieuwe smaaksensatie cre-
eren, we zochten naar de pure smaak 
van jong hout. Eerst zijn we met allerlei 
soorten hout gaan experimenteren, zoals 
met Franse en Amerikaanse eik. Fran-
se eik is heel vast van structuur, terwijl 
Amerikaanse eik meer poreus is, het hout 
geeft makkelijker zijn smaak aan het bier. 
Franse eik geeft ook veel meer tannines 
af. Daarom kozen we uiteindelijk voor de 
Amerikaanse eik. 

Het eikenhout wordt licht getoast, zodat je 
een subtiele vanilletoets krijgt in het bier. 
We wilden absoluut een bier brouwen met 
steeds dezelfde verfijnde smaak van hout. 
Daarom laten we Cornet niet rijpen op 
houten vaten, maar voegen we verse snip-
pers eikenhout toe. 
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Rodenbach is het verfrissende 
Vlaams rood-bruin bier van ge-
mengde gisting, een heel ander 
type dan Lambiek en met een 

groter gehalte aan vluchtige zuren. Hun 
foeders liggen niet, maar staan rechtop in 
een schuine hoek, zodat er bovenaan een 
laagje zuurstof aanwezig is. Bovenop het 
bier vormt zich dan een dunne laag met 
micro-organismen die essentieel zijn voor 
de typische Rodenbach-zuurte. Doordat 
jong bier gemengd wordt met het oude-
re bier dat 24 maanden op eiken foeders 
heeft gerijpt, verlaagt de iets te hoge zuur-
tegraad vanzelf en krijg je een zeer dorst-
lessend, verfrissend bier. 

Rudi Ghequire, brouwmeester bij Ro-
denbach: “Die verzuring is ook een be-
waringsmethode, zoals bij olijven of au-
gurken op zuur. Vanaf het moment dat je 
zuren hebt in je bier, mag er niet te veel 
bitterheid meer toegevoegd worden. 
Daarom gebruiken we wel hop, maar in 
zo’n kleine hoeveelheid dat ze net onder 
de smaakdrempel ligt. De hop is aanwezig 
en zorgt voor een goede doordrinkbaar-
heid, maar je proeft hem niet. Daarom 
werken we meer met getoaste granen, 
die een mildere smaak geven. De gisten in 
ons bier zijn wilde gisten, ze vormen eerst 

organische zuren en worden nadien heel 
fruitig. De langdurige rijping geeft het bier 
een complexe, aangename smaak, met een 
toets van oud hout, maar niet de smaak 
van jong hout.”

Rodenbach à la carte

• Rodenbach: een blend van ¾ jong bier 
en ¼ bier dat 2 jaar gerijpt heeft op eik.

• Rodenbach Rosso: een fruitbier 
op basis van oud gerijpte, jonge 
Rodenbach, krieken, frambozen en 
veenbessen. 

• Rodenbach Grand Cru: een blend van 
1/3 jong bier en 2/3 bier dat 2 jaar op 
eik gerijpt heeft.

• Rodenbach Vintage: het unieke 
resultaat van selectie door de 
Rodenbach-brouwmeesters, van de 
foeder die na 2 jaar rijping het beste 
bier heeft voortgebracht. De beste 
foeder van het jaar dus.

 

• Rodenbach Caractère Rouge: dit bier 
heeft twee jaar gerijpt op eiken foeders 
en gedurende 6 maanden gemacereerd 
met veenbessen, krieken en frambozen. 
Dit is een co-creatie met topchef Viki 
Geunes (’t Zilte**).

Wat is een foeder?
Dit is een groot houten vat met een capa-
citeit tot wel 65000 liter. Foeders worden 
enkel in België gebruikt, o.a. door Boon en 
Rodenbach. Bij Brouwerij Rodenbach zijn 
nog twee zogenaamde kuipers in dienst, die 
in hun atelier zelf foeders maken.

Bart De Baets is al 23 jaar uit-
bater van De Gouden Leeuw in 
Maldegem. Het is een sfeervol 
bruin café dat teruggaat tot de 

18de eeuw, toen het nog een afspan-
ning was waar reizigers ook hun paar-
den konden onderbrengen. De Baets 
kwam op wonderbaarlijke wijze in 
contact met Jan Toye, de huidige eige-
naar van Palm Belgian Craft Brewers. 
Tot zijn grote trots is Cornet, één van de 
nieuwe paradepaardjes van de brou-
werij, een ode aan de vroegere Graven 
van zijn dorp Maldegem.

De Baets: “Ik herinner me nog heel goed 
hoe Alfred Van Roy, de oom van Jan Toye, 
ooit gezegd heeft dat hij niet alleen bier 
brouwde voor de consumenten, maar ook 
voor de horeca-uitbaters. Hij vond het be-
langrijk dat wij er ook ons brood mee kon-
den verdienen. Als je zelf een café uitbaat, 
is dat uiteraard een hart onder de riem en 

zo kwam hij bij mij in de bovenste schuif 
te liggen. Toen Van Roy overleed, was ik 
dan ook echt aangedaan. Ik heb naar het 
kantoor van Palm gebeld om te vragen 
wanneer de begrafenis plaatsvond en ben 
er uiteraard ook naartoe gegaan. Op die 
bewuste dag stond ik in Steenhuffel naar 
de begrafenisstoet te kijken, toen ik tot 
mijn verbazing uit één van de wagens een 
oude bekende zag stappen: de drukker van 
Maldegem. Enkele dagen later ben ik hem 
meteen gaan vragen hoe het kwam dat hij 
zo dicht bij de familie Van Roy stond. Blijk-
baar was hij gelinkt aan Brouwerij Roman 
en daar Alfred Van Roy gehuwd was met 
Aline Verleyen, dochter van Maria Roman, 
werd de band met Palm mij duidelijk.”

De Graven van 
Maldegem

“Toen de drukker zelf vijf jaar geleden 
overleed, kwam Jan Toye naar de begra-

fenis in Maldegem. Na de dienst liep hij 
op het marktplein en zocht hij een café. Ik 
herkende hem en riep hem binnen in De 
Gouden Leeuw. Het werd een fantastische 
middag en we hebben uren gepraat. Me-
neer Toye is als geen ander op de hoogte 
van de geschiedenis van onze streek en 
wist meteen ook de link te leggen tussen 
domein Diepensteyn van Palm en ons 
dorp Maldegem. Voordat Alfred van Roy 
domein Diepensteyn kocht  in 1988, was 
het al zeer lang eigendom van de erfgena-
men van de graven van Maldegem. Ik had 
geen flauw idee van die connectie, maar 
vond het razend interessant. Meneer Toye 
heeft ons die middag beloofd dat hij de 
burgemeester en schepenen van Malde-
gem samen met mij zou uitnodigen om 
eens op bezoek te komen op het kasteel 
van Diepensteyn. En dat is enkele maan-
den daarna ook gebeurd. We zijn echt als 
koningen ontvangen. Meneer Toye heeft 
ons niet alleen getrakteerd op een ritje 

met de koets door het prachtige domein, 
maar ook op een feestmaal met alles 
erop en eraan. De hele avond hebben we 
gepraat over de geschiedenis van onze 
streek en uiteraard ook over bier. Het was 
een prachtige ervaring.”

Subtiel aroma van eik

“In de zomer van 2014 las ik in de krant 
dat Palm een nieuw bier ging uitbren-
gen: Cornet, een ode aan een bier dat in 
het verleden al gebrouwen werd voor de 
Graaf van Maldegem. Ik heb onmiddel-
lijk contact opgenomen met de brouwe-
rij want ik wou de primeur hebben voor 
het café. Dat is ook gelukt en sindsdien is 
Cornet een groot succes hier in de streek. 
Mijn klanten zijn er gek op en zelf drink ik 
het ook elke dag. Twee Cornets als aperi-
tief, perfect om de avond te beginnen. Het 
is een fantastisch dorstlessend en lekker 
bier, met een geweldige schuimkraag. Per-
soonlijk hou ik ook van die uitgesproken, 
fijne hopsmaak en het subtiele aroma van 
eik. Het past perfect bij ons café, waarin 
alle meubels ook van hout zijn.”

www.cornetbier.be �

Kroniek van een uitzonderlijk bier

Iedereen hout van Cornet

“Rodenbach, the most refreshing beer 
in the world !” auteur M. Jackson

“Een volmondige 
warme smaak en 
unieke vanilletoets 
verkrijgen we door 
toevoeging van 
snippers eikenhout.” 

HET TAPBLAD HÉT BLAD OVER DE MAGIE VAN HET BIER
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  uit Brugge!
Vandaag is hop dé smaakmaker die niet meer weg te denken valt uit de bierwereld. 

In de middeleeuwen was dat echter anders. In Brugge gebruikte men toen geen 

hop, maar gruyt of gruut: een mengeling van kruiden. Met Brugge tripel wordt die 

eeuwenoude traditie verdergezet.

De rijke smaakgeschiedenis 
van Brugge Tripel

Gruut is een mengeling van ge-
droogde kruiden die een unieke 
smaak geeft aan bier. In de Mid-
deleeuwen bestond gruut o.a. uit 

gagel, salie, koriander, kervel en jenever-
bes. Vandaag is gruut meer een algemene 
verzamelnaam voor een kruidenmenge-
ling die verschilt van bier tot bier. Net zo-
als een kruidentuiltje dat je toevoegt aan 
bouillon, kan bier verrijkt worden met ge-
selecteerde kruiden. 

Maar hoe komt het dat gruut vandaag 
veel minder bekend is dan hop? Eén van 
de grote bierhistorici is Rudi Ghequire 
van Brouwerij Rodenbach. Hij legt uit 
hoe gruut in de middeleeuwen langzaam 
plaats moest maken voor hop. 

Opwekkend of 
kalmerend?

“Eén van de vele ingrediënten van gruut 
was alsem, een kruid dat ook voor het 
hallucinogene absint wordt gebruikt. Al-
sem heeft een “opwekkende” invloed, 

wat door het Heilig Romeinse Rijk niet 
echt geapprecieerd werd. Hop had een 
tegenovergesteld, eerder kalmerend ef-
fect, gezien het tot de hennepachtige plan-
ten behoort. De mensen moesten van de 
kerk rustig gehouden worden, dus genoot 
hop hun voorkeur.” Vandaag wordt er nog 
steeds een verschil gemaakt tussen gruut- 
en hopbieren, maar Rudi Ghequire nuan-
ceert: “In de praktijk is hop natuurlijk ook 
een kruid. Een bier zal nooit 100 % gruut 
bevatten, meestal voegt de brouwer toch 
nog een klein beetje hop toe, dat is goed 
voor de stabiliteit van het schuim.”  

De Brugge Tripel is eigenlijk een gruut-
bier waaraan ook hop is toegevoegd. Zo 
heb je het beste van twee werelden: de 
bittere hop zorgt voor een stabiel schuim, 
het heeft een anti-bacteriële werking  en 
je krijgt een citrusachtige kruidigheid in 
je bier. Gruut is minder bitter dan hop en 
geeft een unieke, aromatische fond. 

Bierbelasting

Koen Van Nieuwenborgh is, als kruiden-
meester, nauw betrokken bij de Brugge 
Trippel van brouwerij De Gouden Boom 
en is uiteraard vertrouwd met de boeien-
de ontstaansgeschiedenis. “In de Middel-
eeuwen was het niet veilig om water te 
drinken, vaak was het besmet met allerlei 
ziektes. De stichter van de Abdij van Ouden-
burg, Arnoldus van Tiegem, wou de gelovi-
gen beschermen en leerde hen bier drin-
ken in de plaats van water. Geen wonder 
dat bijna elke familie op den duur zelf bier 
brouwde. Maar wie in de Middeleeuwen 
bier brouwde in Brugge, moest verplicht 
gruut gebruiken. Daarvoor moest je naar 
het ‘Gruuthuse’, het kruidenhuis. Op het 
aangekochte gruut werden taksen betaald, 
de gruut-rechten. In Brugge was de familie 
Gruuthuse eigenaar van het huis waar het 
gruut werd opgeslagen en zo verworven ze 
het monopolie voor het innen van de tak-
sen. De laatste mannelijke Gruuthuse stierf 
in de 15de eeuw en daarmee ook de naam, 
maar het gruut leefde verder.”

Gruten

Gruten uit de hof
Bij De Kruiderie van Footstep (Brugge) 
worden zowel in openlucht als in ser-
res een 200-tal verschillende soorten 
kruiden gekweekt, steeds volledig bio-
logisch. Niet al die kruiden zijn eetbaar: 
sommige hebben enkel een medicinale 
functie. Zo groeit er bijvoorbeeld bel-
ladonna, het enige middel dat helpt bij 
een strychninevergiftiging. Er is ook 
een geurige collectie eetbare bloemen, 
met o.a. eucalyptus, hysop, pimpernel, 
salie en olijfkruid. Verschillende chefs 
rijden af en aan om - in koksvest! - de 
mooiste eetbare bloemetjes en aroma-
tische smaakmakers te plukken. Het 
is natuurlijk ook op deze plek dat de 
kruidenmeester inspiratie opdoet voor 
de Brugge tripel Seizoensgruut. Gruut 
kan samengesteld worden uit telkens 
wisselende kruiden en specerijen, zoals 
laurier, dropplant, Roomse kervel, wilde 
jeneverbessen en zoveel meer.

Brugge tripel: een bier in beweging
In 2015 dook brouwerij De Gouden Boom terug de geschiedenis in. De kruidenmeester 
ging een samenwerking aan met de lokale Brugse horeca om exclusief voor de stad vier 
Brugge Tripel seizoens-gruut-bieren op basis van historisch gruut te brouwen. Dit werd 
De Brugge Tripel Seizoensgruut. Samen met een Brugs panel van horecaondernemers en 
specialisten worden elk seizoen vier bieren met gruut voorgesteld. Na een uitgebreide 
proefsessie wordt één van de vier bieren verkozen tot seizoenswinnaar. Dat bier wordt 
gebrouwen in een gelimiteerd aantal vaatjes en enkel in Brugge op de markt gebracht. Het 
meest recente Bruggel Tripel seizoens-gruut-bier is gearomatiseerd met citroen, verbena 
en gember. In juni 2016 vindt de vijfde proefsessie plaats.  

Koen Van Nieuwenborgh: “Op dit moment zijn we op zoek naar de ultieme versie van sei-
zoensgruut. We zijn dan reeds 1,5 jaar met onze creatieve brouwsels aan het experimente-
ren. Binnenkort zullen al die versies uitmonden in de Brugge Tripel Prestige. Alle degusta-
ties van de seizoensgruten die we tot nu toe gehouden hebben, moeten dus leiden tot die 
ene finale versie, een nieuw bier dat we graag op de markt willen brengen.”

Dorst?
Hier proef je de BRUGGE Tripel 
Seizoensgruut:

• Brugs Beertje 
 Kemelstraat 5, Brugge
• Le Trappiste 
 Kuiperstraat 33, Brugge
• Café Marcel 
 Niklaas Desparsstraat 7, Brugge
• Druid’s Cellar 
 Sint Amandsstraat 13, Brugge
• Brugs Bier Museum 
 Breidelstraat 3, Brugge
• De Vetten Os 
 Hauwerstraat 5, Brugge
• De Republiek 
 Sint Jacobsstraat 36A, Brugge
• De Zandloper 
 ’t Zand 33, Brugge
• De Cambrinus 
 Philip Stockstraat 17, Brugge
• Charlie Rockets 
 Hoogstraat 19, Brugge

“Alle proefsessies met ons Brugs proefpanel 
zullen leiden tot een mooie finale: 
een BRUGGE Tripel Prestige’”

Vanilla Star Anise

Cinnamon

Black Pepper

Clove Cardamom

Vanilla Star Anise

Cinnamon

Black Pepper

Clove Cardamom

Gruuthusemuseum, Dijver 17, Brugge
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Wie was Arthur?

De bieren die onder de naam Arthur’s Legacy gebrouwd worden, zijn ge-
noemd naar Arthur Van Roy, de grootoom van de huidige brouwer en eige-
naar van Palm, Jan Toye. Van Roy vertrok in het begin van de 20ste eeuw uit 
de ouderlijke brouwerij in Wieze naar Steenhuffel. Hij huwde er Henriette 

De Mesmaecker en namen samen familiebrouwerij De Hoorn over. Arthur was een 
echte visionair die koppig bleef geloven in het succes van hoge gistingsbieren. Vanuit 
zijn gedachtengoed gaan de huidige smaakmeesters van De Hoorn aan de slag om in 
de heropgestarte dorpsbrouwerij jaarlijks een achttal limited editions te ontwikke-
len, die telkens in kleine oplages aangeboden worden.

Tijdlijn Arthur Van Roy

1870:  Arthur Van Roy wordt geboren in Wieze, in een Belgische brouwersfamilie.
1908:  huwelijk met Henriette De Mesmaecker, dochter van de laatste mannelij-

ke uitbater van brouwerij De Hoorn. Arthur vestigt zich met zijn vrouw in 
Steenhuffel en start er met de industriële ontwikkeling van de brouwerij.

1913:  zoon Alfred (de latere opvolger) wordt geboren.
1914:  de brouwerij wordt volledig verwoest tijdens een beschieting van het Duit-

se leger. 
1915:  Arthur begint aan de heropbouw van de brouwerij en maakt ze groter dan 

voordien. Zijn vrouw sterft in datzelfde jaar.
1929:  tot dit jaar brouwde Arthur bier van hoge gisting onder de naam “bier van 

Steenhuffel’. Nu lanceert hij “Speciale Palm”, verwijzend naar het biertype 
‘Speciale Belge Ale’.  De naam Palm zag hij als een symbool voor de zege van 
de hogegistingsbieren. 

1945:  tijdens de Tweede Wereldoorlog bleef de brouwerij intact. Door een gebrek 
aan grondstoffen werd er echter een ‘oorlogsbier’ gebrouwen, o.a. op basis 
van suikerbiet. 

1947:  Palm groeit exponentieel en er verschijnen bieren die inmiddels verdwenen 
zijn: Palm Pils, Edel Export, Dort, Palm Alt, Dobbel Palm en het alcoholarme 
Palm Malzenbier. Enkel Dobbel Palm is gebleven. 

1952:  Arthur overlijdt en zoon Alfred neemt de leiding over. 

Microbrouwerij De Hoorn is de zogenaamde speeltuin van de vier 

ingrediëntenmeesters van Palm Belgian Craft Brewers. Zowel de fruitmeester, 

de hopmeester, de kruidenmeester als de houtmeester mogen hier volop creatief 

experimenteren met ingrediënten die niet altijd voor de hand liggen. Elk jaar 

worden er na uitgebreide proeftesten en onderzoek een aantal limited edition 

bieren op de markt gebracht, onder de naam Arthur’s Legacy. Hiermee speelt de 

brouwerij in op de groeiende vraag naar nieuwe bieren die de consument wil 

ontdekken. 

“We kregen het idee 

van perenbier toen 

Rusland onze peren 

ging boycotten.”

De Fruitmeester

Filip Sneppe: “Ik sta in voor 
productontwikkeling bij 
Rodenbach, het is dus geen 
toeval dat net ik fruitmees-

ter ben geworden. Er is hier in de 
brouwerij sowieso al een traditie 
van fruitbieren, zoals de Rodenbach 
Caractère Rouge. De nieuwste Art-
hur’s Legacy heet Belle Hélène, een 
bier op basis van peren. We kregen 
dat idee toen Rusland onze peren 
begon te boycotten. Het procédé is 
dat we op het einde van het brouw-
proces perensap toevoegen.  Na ver-
schillende smaaktesten vonden we 
het bier wel lekker, maar er miste 
nog iets. De kruidenmeester sugge-
reerde toen om het bier te verrijken 
met een kleine toets van kaneel. Het 
bleek een topper! Een ander fruit-
bier dat we binnenkort in gedachten 
hebben, is er eentje met duindoorn-
bes. Ik ben zelf van de kust en hou 
enorm van de zuurte van deze bes-
sen. Ze zouden ideaal kunnen zijn 
als basis voor een nieuw fruitbier, ze 
hebben zeker de juiste aciditeit en 
ook een interessante, oranje kleur. 
Maar op dit moment zitten we dus 
nog in de ontwikkelingsfase. Daar-
naast denk ik ook al een bier met 
pruimen. Dat zou perfect passen bij 
de eindejaarsfeesten.”

“Mijn taak is geslaagd 

als de consument het 

lekker vindt, maar niet 

precies kan zeggen wat 

erin zit.”

De Kruidenmeester

Koen Van Nieuwenborgh: “Zo-
dra je je begint te verdiepen in 
kruiden, gaat er echt een nieuwe 
wereld voor je open. Bij de bie-

ren die we creëren voor Arthur’s Legacy, 
zijn er eigenlijk geen grenzen. Wij wer-
ken nauw samen met de kruiderie van 
Footstep in Brugge. Het is een heel fijn 
bedrijf, waar mensen die wat zwakker 
staan in de samenleving, de kans krijgen 
om terug werkervaring op te doen. Het is 
een inspirerende omgeving waar ook veel 
chefs komen om zelf kruiden en eetbare 
bloemen te plukken. Bij elk bezoek ontdek 
ik iets nieuws, zoals hoe venkelzaad voor 
een subtiele anijssmaak zorgt, of hoe ver-
frissend de blaadjes van de dropplant zijn. 
Je krijgt automatisch ideeën als je op hun 
terrein rondwandelt en al die verschillen-
de kruiden ziet groeien en bloeien. Zelf 
hou ik heel erg van de kruisbestuiving tus-
sen de vier smaakmeesters. Het is boeiend 
om samen iets nieuws te ontwikkelen, zo-
als een sterk gehopt bier met kruiden, of 
een eerder fruitig bier met dan toch weer 
een kruidige toets. Bij de Belle Hélène is 
dat de kaneelsmaak. We hebben het ook 
met jeneverbes geprobeerd, maar dat was 
iets minder geslaagd. Het is nochtans mijn 
favoriete kruid, naast koriander. Heel be-
langrijk is wel dat het bier in balans blijft, 
niets mag overheersen. Mijn taak is ge-
slaagd als de consument het lekker vindt, 
maar niet precies kan zeggen wat erin zit. 
Dan is het bier volledig in harmonie.”

“Een bier met het aroma 

van sauvignon lijkt me 

interessant voor de 

zomer.”

De Houtmeester

Jan De Cock: “We hebben nog maar 
twee keer een Arthur’s Legacy ge-
brouwen met een uitgesproken 
houtsmaak. De eerste keer was een  

 bier ‘Inspired by Viki Geunes’, een 
blond bier dat samen met Viki is gecre-
eerd en dat enkel in ‘t Zilte geserveerd 
wordt. Daarnaast hadden we ook de Hap-
py Sylvester, een feestelijk eindejaarsbier 
op basis van dennennaalden. Momen-
teel zijn we aan het experimenteren met 
bourbonvaten voor een Porter, maar ook 
met andere houtsoorten als kastanje en 
acacia. In de toekomst zou ik graag hout 
willen combineren met de Nelson Sauvin 
hopsoort, die heeft een specifiek sauvig-
non aroma zoals bij wijn. Het lijkt me in-
teressant als zomerbier, zeker in combina-
tie met de tannines van Franse eik. Maar 
altijd mooi in balans. Het grote risico dat 
je loopt met hout, is dat je bier te bitter 
wordt. Je mag nooit te extreem gaan, want 
tannines kunnen je bier te droog maken. 
Eigenlijk mag je het hout niet te opvallend 
proeven in het bier, veel beter is een sub-
tiel accentje. Je zou het pas mogen opmer-
ken zodra je het hout weglaat.”

“Bier brouwen is een 

natuurlijk proces, de 

natuur is de baas.”

De Hopmeester

Valerie Theuwis: “De 
meest gehopte Arthur’s 
Legacy was Jack The R.ipa. 
Een kleine woordspeling, 

waarbij de R staat voor ‘Red’ en IPA 
voor ‘Indian Pale Ale’, een biersoort 
binnen de categorie Pale Ale. Ik vind 
het fantastisch dat we als smaak-
meester kunnen freewheelen, zeker 
omdat ik op zoek mag gaan naar 
nieuwe hopsoorten, of hop die bijna 
niet meer gebruikt wordt. Bij Palm 
gebruiken we meestal twee soorten 
hop,  bittere hop en aromatische 

hop. In de VS, Duitsland, Nieuw-Zee-
land en Australië zijn ze momenteel 
hopsoorten aan het kruisen, vaak 
met een citrustoets. Zelf ben ik voor 
Arthur’s Legacy op zoek naar een 
hopsoort met een muntsmaak. Bij 
de Polaris-hop dacht ik ‘m gevon-
den te hebben, maar de smaak die ik 
wou, vond je niet terug in het bier. 
Daarom blijf ik zoeken. Het is soms 
enerverend dat hop niet reageert 
zoals je zou willen, maar dat maakt 
het boeiend. Bier brouwen is een 
natuurlijk proces, de natuur is de 
baas, ook al probeert de mens soms 
iets te forceren.”

facebook.com/arthurslegacybeers 
 �

Who the f*** is 
Arthur?!

Arthur’s Legacy: the list
WHITE WIDOW 7,1% vol/alc, een creatie van de Kruidenmeester 

BELLE HÉLÈNE 7% vol/alc,  een creatie van de Fruitmeester

CHOCOLATE CHRISTINE 7,5% vol/alc, een creatie van de Brouwmeester

SMOKEY PEAT 6,9% vol/alc, een creatie van de Brouwmeester

HAPPY SYLVESTER 9% vol/alc, een creatie van de Houtmeester

JACK THE R.IPA 8% vol/alc, een creatie van de Hopmeester

SAISSON D’HENRIETTE 5,8% vol/alc, een creatie van de Hopmeester

THE BRAVE 8% vol/alc, een creatie van de Houtmeester 

HOP(E)LESS GINNY 8,7% vol/alc, een creatie van de Kruidenmeester 

CREATED BY VIKI GEUNES 7,5% vol/alc, een creatie van Viki Geunes, 
     de  Kruiden- en Houtmeester

Arthur’s Legacy
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Bert Jambon is verantwoordelijke 
van het hopveld. Hij staat in voor 
de verzorging van de planten en 
de uiteindelijke oogst. In deze ti-

meline krijg je een duidelijke kijk op het 
vele werk dat er op jaarbasis in het project 
kruipt.

Bert Jambon: “Hop vraagt ongelooflijk 
veel aandacht en energie. Het is een plant 
die zeer snel groeit, tot 20 cm per dag. 
Maar je moet voortdurend opletten dat er 
niets mis gaat: tijdens de lente en de zo-
mer sta ik dan ook dagelijks op het veld. 
Als de bellen er eenmaal hangen, is dat 
een prachtige beloning voor zoveel maan-
den hard werken.”

Do the 
hop
Sinds 2011 heeft Brouwerij Palm een eigen hopveld, waar elke zomer zo’n 

800 hopplanten, goed voor een 3000-tal ranken, tot bloei komen. 

Op 28 augustus worden ze samen met consumenten geoogst op het Palm Hop 

Select Hopfeest.

Hopla!
→ Hop is één van de snelst groeiende 

planten per wereld. 
→ Hop is een plant uit de hennepfamilie 

en ontstond hoogstwaarschijnlijk 
 in China. 
→ We gebruiken enkel vrouwelijke 

hopplanten, omdat die voor een 
stevige schuimkraag zorgen. Engelse 
bieren (zonder schuimkraag) zijn 
gemaakt op basis van mannelijke 
hopplanten.

→ Voor het brouwen van bier worden 
lupulinekorreltjes gebruikt uit de hopbellen. Lupuline is de gele, bittere stof die het 
bier langer houdbaar maakt en het zijn typische smaak geeft. De hopbellen worden 
hiervoor eerst gedroogd, uitgeklopt en vervolgens gezeefd.

→ Het type bier waar het meeste hop voor wordt gebruikt, is IPA (Indian Pale Ale). 
Bieren die vroeger per schip naar India vervoerd werden, moesten uiteraard lang 
houdbaar zijn, vandaar de extra toevoeging van hop. 

April
• Stalmest wordt over het perceel 

gespreid. Doordat er veel stro in 
de stalmest zit, heeft deze een 
structuurverbeterende werking voor 
de bodem. Deze wordt daardoor erg 
luchtig, wat belangrijk is voor de 
hopplant.

• De heuveltjes met aarde rond de 
planten worden nu versmald. 

• Met een sneldraaiende freesmachine 
wordt telkens op 4 cm rond elke 
plant alle uitlopers van de wortels 
verwijderd.

• De hopplanten beginnen te groeien.

September
• Net na de vorige oogst wordt er een 

groenbemester (gele mosterd) op het 
veld gezaaid. Deze groeit tot aan de 
vorst en sterft dan af. 

Maart
• De overblijvende takken van de 

gele mosterd worden afgemaaid en 
ingewerkt in de grond. 

• Er worden heuveltjes met aarde 
gemaakt rond de planten.

• Er wordt bemest met kalium, zodat de 
hopwortels goed kunnen groeien. 

• Er volgt een jaarlijkse 
onderhoudsbekalking met 1000 kilo 
kalk. Zo verbetert de zuurtegraad in de 
grond.

Juni/juli
• Zodra de planten 50 cm hoog zijn, 

worden ze opnieuw behandeld tegen 
de hopplaag. Tot aan de oogst moet dit 
om de 10 dagen gebeuren.

• Elke dag wordt de hop geïnspecteerd: 
groeit ze nog goed?

• De zijstengels worden ingekort tot 
 5O cm.
• Onderaan worden de stengels gestript 

tot 1,5 m hoogte. Dit is nodig om vocht- 
en schimmelproblemen te vermijden.

Mei
• Zodra de hop 5 cm hoog is, wordt ze 

behandeld tegen de hopplaag (een 
schimmelziekte).

• Er worden fijne ijzerdaden aangelegd 
tot een hoogte van 7 m, waarrond 
de ranken omhoog kunnen groeien. 
Per plant worden de 3 beste ranken 
gebruikt, de rest wordt verwijderd.

Augustus
• De aarde tussen de planten moet 

voortdurend zuiver gehouden worden, 
regelmatig onkruid verwijderen is de 
boodschap. 

• De hop is nu op haar mooist: tot 8 
meter hoog, met prachtige bellen en 
veel groene weelde. Klaar om geoogst 
te worden. Een deel van de hop wordt 
samen met consumenten met de hand 
geplukt. De rest wordt machinaal 
geplukt. 

September
• De hop gaat de warmeluchtdroger in 

om aan 60°C te drogen. 
• De hop wordt verwerkt tot pellets, 
 de hop is nu klaar om te gaan brouwen.

Oktober
De unieke smaak van Palm Hop Select
De meeste bieren worden twee keer ge-
hopt, maar Palm Hop Select gaat nog een 
stapje verder. Het bier wordt een eerste 
keer gehopt in de kookketel, een tweede 
keer op het einde van het kookproces en 
tenslotte nog een derde keer, met Haller-
tau Mittelfrüh van het eigen hopveld. Die 
laatste fase noemen ze ‘dry hopping’. Het 
is de kers op de taart, want daardoor krijg 
je net de heerlijke hopsmaak die Palm 
Hop Select zo uniek maakt. Ontdek zelf 
de citrusfrisse fruitigheid, gecombineerd 
met kruidige accenten en een subtiele ka-
rameltoets. Door de hergisting op de fles 
heeft het bier een schitterende pareling en 
kan het uitstekend bewaard worden. 

HOPPLUKHOPPLUKHOPPLUKHOPPLUK
28/8/2016

KOM JE MEE 
HOP PLUKKEN?

Op zondag 28 augustus krijgt iedereen de kans 

om samen de hop voor PALM Hop Select te komen 

plukken. Pluk je graag mee dan hoef je je alleen 

maar te registeren via: www.palmhopselect.be.  

Alle plukkers worden door de brouwerij extra 

verwend met drinks en food.

 

Wanneer je niet mee plukt dan ben je ook meer dan welkom, geniet 
van het Foodtruck-festival, je kan fietsen of wandelen, bezoek de 
brouwzalen van PALM en DE HOORN en neem zeker een kijkje in Stoe-
terij Diepensteyn waar de PALM-paarden hun thuisbasis hebben.
 
Alle plukkers krijgen in het najaar een uitnodiging voor de brouwses-
sie van PALM Hop Select.

Programma: www.palmhopselect.be
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Voor 4 personen
• 1 aubergine 
•	 1	teentje	knoflook	
•		2	ansjovisfilets	
•  enkele eetlepels  

mayonaise 
•  400 g lamsgehakt 
•  100 g gemalen 

keelspek 
•  2 eetlepels za’atar 
•  1 eierdooier 
•  3 eetlepels 

broodkruim 
•  12 uiringen 

(achtereenvolgens 
gewenteld in bloem, 
losgeklopt ei en 
panko) 

•  4 hamburgerbroodjes 
•  100 g verkruimelde 

feta 

Streetfood 
met bier 

Foodpairing 
à la Viki Geunes
Zelfs een sterrenchef wordt af en toe verleid door 

een coole foodtruck en de verleidelijke aroma’s van 

ready-to-eat . Viki Geunes toont ons zijn favoriete 

streetfoodgerechten en serveert er telkens een 

passend bier bij.

Beer & Foodpairing @ home

Wil je zelf aan de slag met foodpairing? Op de website van Palm Belgian Craft  
Brewers vind je een handige matrix waarmee je een vijftigtal gerechten kunt linken 
aan het best passende bier.  www.palm.be/nl/page/foodpairing/matrix

Rodenbach Grand Cru 
& lamsburger met 
auberginemayonaise

Brugge Tripel & gefrituurde 
kabeljauw met verse tartaarsaus 
en sla met mosterdvinaigrette

Cornet 
& gefruite uiringen met fondue van 
Epoisse

Palm Hop Select 
& taco met bbq pork met guacamole 
& zure room

Zo maak je het

Halveer de aubergine in de lengte en schep de fijngesneden knoflook en de ansjovis op één 
helft. Druk de andere helft ertegen en wikkel in aluminiumfolie. Leg 1 uur in een op 220°C 
voorverwarmde oven. 

Schraap het vruchtvlees dan uit de auberginehelften en mix glad. Laat afkoelen. Meng met 
de mayonaise. 

Meng het lamsgehakt met het keelspek, de za’atar, de eierdooier en het broodkruim. Kneed 
er vier burgers van en bak of gril ze mooi rosé. Frituur de gepaneerde uiringen mooi goud-
bruin. 

Beleg de broodjes met de burgers, de uiringen, de auberginemayonaise en de feta.

Zo maak je het

Snij de kabeljauw in reepjes en haal deze achtereenvolgens door de bloem, het losgeklopt 
ei en de broodkruim. Frituur ze goudbruin. 

Voor de tartaar: meng hiervoor de mayonaise met de geprakte eieren, de dragon en de heft 
van de sjalotjes. Breng goed op smaak met peper en zout. 

Voor de mosterdvinaigrette: meng de olie met de mosterd, de knoflook, de azijn, peper 
en zout. Meng de slablaadjes met de bladpeterselie en de rest van de sjalotjes. Meng goed 
met de mosterdvinaigrette en verdeel over vier borden. Leg hier bovenop de gefrituurde 
kabeljauw en geef er de tartaar bij. 

Voor 4 personen
• 200 g room 
•  100 g uienbouillon
•  150 g goed rijpe 

Epoisse kaas 
•  200 g Cornet 
•  2 eieren, gesplitst 
•  200 g bloem 
•  1 theelepel 

selderijzout 
•  1 grote Cevenne ui

Voor 4 personen
• 2 kilo 

varkensribbetjes 
•  4 eetlepels honing 
•  1 eetlepel 

tomatenpuree 
•  6 eetlepels 

barbecuesaus 
•  1 eetlepel chilisaus 
•  1 eetlepel oestersaus 
•  2 avocado’s 
•  20 g verse koriander 
•  2 limoenen 
•  peper 
•  zout 
•  groene tabasco 
•  een scheutje olijfolie 
•  4 opgelegde jalapeño 

pepers 
•  100 g zure room 
•  8 taco’s

Zo maak je het

Verwarm de room met de bouillon. Los de Epoisse hierin op en giet dan door een zeef. Hou 
apart. 

Maak dan een beslag van de Cornet met de eierdooiers de bloem, het selderijzout en de 
opgeklopte eiwitten. 

Snij de ui in ringen van een halve centimeter dik en haal ze door het beslag. Frituur goud-
geel op 180°C en laat even uitlekken op keukenpapier. 

Serveer met de warme fondue van Epoisse.

Zo maak je het

Meng de varkensribbetjes met de honing, de tomatenpuree, de barbecuesaus, de chilisaus 
en de oestersaus. Gaar ze traag en niet te heet op de barbecue. Snij het vlees daarna van 
de ribbetjes. 

Maak de guacamole. Prak hiervoor het avocadovlees met het limoensap, peper, zout, een 
paar druppels groene tabasco en een scheutje olijfolie. 

Schep in elke taco een beetje guacamole, vlees, jalapeño, zure room, koriander en geraspte 
limoenschil.

Voor 4 personen
•	 500	g	kabeljauwfilet	
•  een paar el bloem 
•  een losgeklopt ei 
•  2 kopjes broodkruim 
•  4 el mayonaise 
•  2 hardgekookte 

eieren 
•  een bosje dragon, 

de blaadjes 
fijngesneden	

•		2	fijngesneden	
sjalotjes 

•  peper 
•  zout 
•  1 kropsla 
•  een bosje 

bladpeterselie, 
grofgesneden 

•  4 eetlepels neutrale 
olie 

•  1 el mosterd 
•	1	teentje	fijngesneden	
knoflook	

• 1 el azijn 

Bier als ingrediënt

Als je bier toevoegt aan een gerecht, kun je dit op twee manieren doen. 

1. Bier als ingrediënt: voeg het bier beetje bij beetje toe, zodat het subtiel aanwe-
zig is en niet overheerst. Tijdens het inkoken wordt de bitterheid van het bier 
versterkt, dus ga voorzichtig te werk. 

2. Bier als extra smaakmaker: door een scheutje bier toe te voegen op het einde 
van het kookproces, geef je je gerecht –afhankelijk van de keuze van het bier- 
een extra zoet, zuur, fruitig, kruidig of bitter accent.

Foodpairing met bier

Ook als je bier bij een gerecht serveert, is het een perfecte partner. Zuur, zoet, zout, 
bitter, zacht, droog, kruidig, fruitig: elk gerecht en elk bier heeft zijn eigen, specifieke 
smaakaccenten. Naargelang je eigen voorkeur kun je kiezen voor een verschillende 
aanpak:

• bier en food met elkaar laten contrasteren
• bier en food met elkaar laten complementeren (versterken of aanvullen)
• bier en food in harmonie brengen
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Beleef 
meer 

bier

Biertoerisme
Thank God wonen wij in Vlaanderen, waar je op bijna 

elke hoek van de straat een fantastisch café vindt met 

de beste bieren ter wereld. Dat moeten we koesteren, 

want we hadden natuurlijk ook in een land kunnen 

wonen dat bekend staat om haar komkommers, uien 

of rode bieten. Wist je trouwens dat je ook buiten je 

stamcafé kan genieten van alles wat bier te bieden 

heeft? Spring op de fiets of in de wagen en trek er op uit: 

bezoek een brouwerij, ga naar het biermuseum of maak 

een boeiende bierwandeling.

Hoge Goesting
Palm & De Hoorn, Steenhuffel

Ga op ontdekkingstocht in de brouwerij, waar al meer dan 330 jaar bieren van hoge gisting 
worden gebrouwen. Van de brouwzaal tot de bottelarij: het is een fantastische, zintuiglijke 
ervaring om het hele brouwproces vanop de eerste rij mee te maken. Je hebt ook de moge-
lijkheid om de paardenstoeterij te bezoeken en misschien zelfs een ritje te maken met de 
beroemde trekpaarden van Palm. In D’Oude Bottelarij kun je naar de shop en het museum, 
waar je je verder kunt informeren over de ontstaansgeschiedenis van de brouwerij, de roem-
rijke brouwersfamilie én de unieke Belgische biercultuur met haar vier gistingswijzen. Voor 
de lunch of het diner kun je terecht in Het Brouwershuis of op Kasteel Diepensteyn. 
Voor meer info: www.palm.be

Een rijke geschiedenis
Rodenbach, Roeselare

Hier word je ontvangen in een kader waar levende, industriële archeologie en hedendaags 
design hand in hand gaan. Tijdens een twee uur durend bezoek wordt duidelijk waarom de 
Rodenbach-bieren zo speciaal en uniek zijn. Zo maak je o.a. kennis met het uitzonderlijke 
productieproces van bieren met gemengde gisting. De geklasseerde moutast en de 294 
eiken foeders waarin het bier rijpt, laten een verbluffende indruk na. In het museum maak 
je kennis met de rijke geschiedenis van de familie Rodenbach en na je bezoek geniet je ui-
teraard van een frisse Rodenbach en Rodenbach Grand Cru. Je kunt er in de rijpingskelders 
ook lunchen of dineren.
Voor meer info: www.rodenbach.be

Extra in de zomer: ‘Roeselare-Rodenbach arrangement’
Wanneer? In juli en augustus elke dinsdag (14u30) en donderdag (10u).
Prijs per persoon: € 10 
Meer info: schrijf je in via www.toerismeroeselare.be (inschrijven kan individueel of in groep)

Lambiek uit… Lembeek!
Boon

De boeiende geschiedenis van Brouwerij Boon gaat terug de 17de eeuw. Pas in 1977 kreeg 
ze haar huidige naam, toen René De Vits de brouwerij als geuzestekerij verkocht aan Frank 
Boon. Bij Boon werken ze als één van de weinigen nog volgens de ‘troebele wort’-methode, 
de oudste traditionele brouwmethode voor het brouwen van bieren van spontane gisting. 
Voor de liefhebbers van Geuze en Kriek is dit het aards paradijs.
Voor meer info: www.boon.be

The Beer Experience: discovering & tasting
Bruges Beer Museum

In dit biermuseum, gelegen aan de Brugse Markt, word je ondergedompeld in de geschie-
denis van het Belgisch bier, met al haar unieke gistingswijzen en brouwmethodes. De focus 
ligt op de Brugse biergeschiedenis en het gruutverhaal. Het interactieve museum biedt een 
unieke zintuigelijke beleving: je ziet en ruikt alle grondstoffen van bier, zoals mout, hop, 
gruut en gerst. Uiteraard mag je hier ook proeven en degusteren.
Voor meer info: www.brugesbeermuseum.com

Bierverhalen in Brugge
Bruges BeerWalk

Tijdens deze wandelingen door het stadshart van Middeleeuws Brugge hoor je 25 bijzon-
dere bierverhalen op evenveel bijzonder  bier- en brouwlocaties. Je gaat drie uur op 
ontdekkingstocht door de Brugse biergeschiedenis, die al begon voor het jaar 1000. De 
wandelingen zijn inclusief de degustatie van vijf speciaalbieren die gelinkt zijn aan Brugge 
en de Brugse biergeschiedenis. Dit is een unieke manier om Brugge en haar speciaalbieren 
te ontdekken. Duur wandeling: 3 uur. Start van de wandeling: Bruges Beer Museum 
(Proeflokaal). Prijs per persoon: € 39 (inclusief speciaalbieren en uniek BeerWalk glas)
Voor meer info: www.beerwalk.be

De Knooppunter CORNET route
In en om Steenhuffel zijn de kastelen niet op twee handen te tellen. Logisch dus dat we 
je in deze vorstelijke omgeving op pad sturen naar fraaie optrekjes als het Hof te Melis, 
het Gravenkasteel en het kasteel van Bouchout. En dan is er vooral ook het Kasteel Die-
pensteyn, waar eind 17de eeuw de graaf van Maldeghem zijn bier bewaarde op eiken 
vaatjes. Niet te verwonderen dus dat het de hedendaagse brouwers van Steenhuffel 
inspireerde tot de creatie van Cornet, een volmondig blond bier met eiktoets!

PRAKTISCH

Km:  53,8 km / korte route: 26,3 km
Start: Steenhuffel, Sint Niklaasstraat 2, Het Brouwershuis
Parkeren: Steenhuffeldorp (dorpsplein, gratis).
Weg: 1 km autovrij; 4 stukjes onverhard (ca. 6 km).
Moeilijkheid: licht glooiend.
Points of Interest: Café ‘t Leireken - Kasteel Diepensteyn - Kasteel Drie Torens Lon-
derzeel - Vallei van de Grote Molenbeek - Kasteel Hof te Melis Lippelo - Fort van Liezele 
- Penneke Dop Tisselt - Brielenbrug Tisselt - Gravenkasteel Humbeek - Abdij Grimber-
gen - Liermolen - ‘s Gravenmolen - Plantentuin Meise - Kasteel van Bouchout - Amel-
gemmolen - Kasteel van Imde - Dorpsgezicht Rossem - ‘t Brouwershuis Steenhuffel - 
Brouwerij Palm

Bier-fietsroutes

De Knooppunter PALM HOP SELECT route
‘Rode draad’ tijdens deze lus is het hopveld van Palm in Steenhuffel. Je fietst via de 
Leirekensroute langs oude stationnetjes, heringericht als aantrekkelijk fietscafés. Deze 
voormalige spoorlijn loodst je door een regio waar hopstaken eeuwenlang het land-
schap bepaalden. Gemeenten als Asse en Affligem waren in Vlaanderen dan ook de 
oudste en grootste leveranciers van hop, de belangrijke grondstof voor de productie 
van bier. Vanaf de jaren ‘80 verdwenen vele van die hopvelden, maar in Steenhuffel is 
de hop nog springlevend!

PRAKTISCH

Km: 53,5 km / korte route: 36,4 km
Start: Steenhuffel, Sint Niklaasstraat 2, Het Brouwershuis
Parkeren: Steenhuffeldorp (dorpsplein, gratis).
Weg: 10 km autovrij; 6 stukjes onverhard 
(ca. 3 km).
Moeilijkheid: licht glooiend.
POI: Kasteel Diepensteyn - Buggenhout 
bos - Boskapel - Hof ten Houte - O.L.V. 
ter Noodtkerk Merchtem - De Passerel 
- Hof ter Spelt - St-Stefanuskerk en pas-
torie Mollem - Hopvelden Dorenweg - 
Oud-Gasthuis Asse - hopduvel Asse - Kas-
teel Putberg - Abdij Affligem - Hopvelden 
Nedermolenstraat - St-Walburga Meldert 
- Stationneken Baardegem - Leirekens-
route - Hopvelden Palm Hop Select - Café 
‘t Leireken - Brouwerij Palm

Hof te Melis Kasteel Diepensteyn

Hopvelden Palm Hop Select Brouwerij PalmStationneken Baardegem

Kasteel en Stoeterij Diepensteyn, Steenhuffel

HET TAPBLAD HÉT BLAD OVER DE MAGIE VAN HET BIER

Ons vakmanschap drink je met verstand
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Vannes , Bretagne, Frankrijk

Les Valseuses 
Deze gezellige, Franse bistrot  wordt 
uitgebaat door Laurent Gautrais en 
Fabien Leluherne. Je kunt hier terecht 
voor een leuke babbel, een lekker 
Palmbier of een concertje.

Laurent: “Fabien en ik hebben elkaar vijf-
tien jaar geleden leren kennen toen we 
allebei barmannen waren. Nadien gingen 
we onze eigen weg: Fabien ging voor een 
bierbedrijf werken en ikzelf legde een 
parcours af van autoverkoper, reisagent 
tot immo-makelaar. Vijf jaar geleden ont-
moetten we elkaar opnieuw en toen werd 
duidelijk dat we allebei heimwee hadden 
naar onze tijd in de horeca. Daarom gin-
gen we op zoek naar een eigen bar. Dat 
werd deze pub in Vannes, een leuke plek 
met veel karakter. We noemden onze bar 
Les Valseuses, naar de Franse film uit 
1974.”

“De bar, de muren en de vloer zijn volledig 
opgetrokken uit eik. Voor ons is het be-
langrijk dat mensen hier volledig op hun 
gemak zijn en dat ze lekker bier kunnen 
drinken. We kozen voor Belgisch Palm 
bier omdat we echt wilden opvallen. Palm 
is origineel en anders dan andere bieren. 
De jongeren van vandaag zijn steeds op 
zoek naar originaliteit, dus komen ze van-
zelf bij ons terecht. Zelf leerden we Palm 
kennen via de Franse vertegenwoordiger 
van Palm, Dominique Cazeaux. Hij sprak 
met zoveel professionalisme en passie 
over Palm dat we wel moesten proeven. 
Na enkele testen gingen we overstag: 
Palm is een authentiek, heerlijk bier. Van-
daag komen klanten van verschillende 
generaties bij ons over de vloer en alle-
maal houden ze van Palm. Het bier heeft 
volgens ons een cruciale rol gespeeld in 
ons succes.”

Rue Porte Poterne, Vannes 
www.facebook.com/barles.valseuses 
+33 9 81 26 86 15

De Knooppunter RODENBACH route
De brouwerij van Rodenbach, met haar unieke familiegeschiedenis, staat bekend voor het 
gelijknamige bier van gemengde gisting, een zogenaamd ‘Vlaams Rood Bruin’. Het wordt 
enkel en alleen hier, in het hart van West-Vlaanderen, geproduceerd. Precies in deze regio 
ga je op pad. Niet toevallig richting Moorslede en Passendale, dorpen die bekend zijn van 
WO I maar evenzeer van kazen als Brugge Oud en... Brugge Rodenbach.

PRAKTISCH

Km: 52 km / korte route: 26,6 km
Start: ROESELARE, Spanjestraat 133 (Brouwerij Rodenbach). Met de brouwerij in de rug 
fiets je naar rechts, richting knooppunt 22.
Parkeren: Langebrugstraat of Trakelweg (gratis). 
Weg: 22 km autovrij; geen onverharde wegen.
Moeilijkheid: vlak tot licht glooiend.
Points of Interest: Brouwerij Rodenbach - Monument Odiel Defraeye - Kasteel Rumbeke 
- Sterrebos - Bergmolenbos - Museum L - Stroroute - Vierkavenbos - Kaasmakerij Passen-
dale - Milcobel Moorslede - Tyne Cot Cemetery Passendale - De Oude Kaasmakerij - Monu-
ment Guynemer Poelkapelle - Vrijbosroute - Bistro Vijfwegen - Grote Bassin Roeselare - De 
Munt - Standbeeld Albrecht Rodenbach – Wielermuseum.

Bekijk deze routes in detail op www.knooppunter.com. Je kan ze 

downloaden voor je gps, volgen op je smartphone of de Knooppunter 

roadbook uitprinten voor je Knooppunterhouder.

Brouwerij Rodenbach

Tyne Cot Cemetery

Standbeeld A. Rodenbach

Kasteel van Rumbeke

Fier op ons bier!

Sint-Petersburg, Rusland

PALM
Belgian Brasserie 
In het historische hart van Sint Peters-
burg, vlakbij het wereldberoemde mu-
seum Hermitage, vind je dit stijlvolle 
Palm café. Het is ingericht in Belgische 
stijl met o.a. Belgische vlaggen en sym-
bolen van de Palm brouwerij. De eige-
naar is Sergey Zubkov.

Sergey: “Tijdens mijn studies aan de uni-
versiteit, had ik een part-time job als bar-
man. Het werk beviel me onmiddellijk, 
vooral omdat je als barman zoveel contact 
hebt met allemaal verschillende mensen. Ik 
werd manager van een café, maar na vier 
jaar wou ik een eigen zaak openen. Het 
idee van een Belgische pub kwam er omdat 
ik zelf heel erg hou van Belgische keuken 
en zeker ook de Belgische bieren. Ik zocht 
contact met verschillende brouwerijen en 
Palm was voor mij de meest interessante. 
Het is een modern bedrijf waarmee je mak-
kelijk kunt samenwerken.”

“Ons cliënteel is gemixt: van jongeren, toe-
risten tot rijke zakenmensen. Hier vind je 
alle leeftijden, vrouwen én mannen. Onze 
grote troef is het lekkere eten én uiter-
aard het rijke assortiment van PALM Bel-
gian Craft Brewers. Geen enkele andere 
brouwerij heeft zo’n uitgebreid portfolio. 
We serveren alle bieren, van een klassie-
ke Palm tot een verfijnde, subtiele Boon 
of Rodenbach. Onze klanten staan zeker 
open voor deze smaken, vooral ook om-
dat we ze via beerpairing combineren met 
onze gerechten.”

Bolshaya Konyushennaya ul. 29
Sint-Petersburg, Rusland
+7 812 571 81 51
www.facebook.com/palmbrasserie 

Globetrotters weten dat ons bier tot ver buiten de 

Belgische grens enorm geliefd is. Hieronder vind je 

4 cafés waar je met volle teugen kan genieten van onze 

Belgische trots!

Amsterdam, Nederland

De Engelbewaarder 
De Engelbewaarder is het ultieme 
bruin café in Amsterdam. Zelfs toeris-
ten die langer dan een paar dagen in 
Amsterdam verblijven, beschouwen 
De Engelbewaarder als hun stamcafé. 
Eigenaar Guus Vervloot staat hier al 
sinds 1989 achter de tap.

Guus: “Bij ons is iedereen welkom, van toe-
rist tot buurman. Heel grappig is dat een 
aantal van onze buren al 25 jaar lang elke 
dinsdagavond bij ons in het café komen 
eten. De reden dat we bieren van Palm ver-
kopen is duidelijk: het zijn gewoon schitte-
rende bieren. Daarvoor verkochten we Ne-
derlands bier, maar dat was niet zo lekker 
als Belgisch bier. Ik heb een goed contact 
met Meneer Jan, de eigenaar van Palm. Hij 
gedraagt zich niet als een soort God, maar 
als een heel normale mens. Ik hou enorm 
van zijn visie en de mensen van Palm zijn 
zeer aangenaam om mee te werken. Als 
ik iets nodig heb, kan ik gewoon bellen. Af 
en toe rij ik zelf ook eens naar de brouwe-
rij, want de ongefilterde bieren worden in 
Nederland niet geleverd. Ik ben heel erg 
trouw aan Palm, ik ben zeker geen hopper. 
Sinds we bieren van Palm schenken, ver-
kopen we er trouwens echt hele plassen 
van. Uiteraard de gewone Palm, maar ook 
de specialere bieren. We hebben net de 
nieuwe Arthur’s Legacy binnengekregen, 
een heerlijke stout. Om eerlijk te zijn moet 
ik toegeven dat ik zelf bijna nooit drink, ik 
hou het meestal bij thee of water. Als eige-
naar van het café hou ik het hoofd graag 
koel. Af en toe drink ik wel een slokje bier, 
gewoon om te degusteren.” 

Kloveniersburgwal 59
Amsterdam, Nederland
+31 20 62 53 772
www.cafe-de-engelbewaarder.nl 

New York, Verenigde Staten

Bxl
Belgen met heimwee in New York. Ze 
bestaan en ze weten ook waar ze naar-
toe kunnen om zich beter te voelen. In 
de Bxl café’s kun je naast een lekker 
Belgisch biertje ook genieten van een 
typisch Belgisch gerecht: mosselen na-
tuurlijk, maar ook onglet, stoofvlees, 
koninginnenhapje en zelfs stoemp. Be-
zieler van het project is de Belgische 
ex-acteur Yves Michiels.

Yves: “Ik woon in New York sinds 1997. Het 
was de bedoeling om mijn acteursoplei-
ding hier verder te zetten, op aanraden van 
mijn leraren uit Parijs. Maar al snel bleek 
dat ik veel meer in de wieg gelegd ben voor 
de horeca dan voor het acteursleven. In 
2004 opende ik mijn eerste eigen zaak, Bxl 
Café op Times Square. Daarna volgden nog 
Bxl East in 2008 en Bxl Zoute in 2012. De 
reden waarom we in onze café’s de bieren 
van Palm serveren, is omdat ik de kans had 
om in de beginperiode de brouwerij van 
Palm te bezoeken en kennis te maken met 
de charmante, charismatische brouwer Jan 
Toye. Hij heeft me echt zijn passie voor de 
bieren doorgeven. Palm is een schitterende 
zakenpartner voor alle Bxl café’s. De bieren 
reflecteren dan ook onze pure passie voor 
kwaliteit en ambachtelijkheid.”

125 West 43rd Street, New York, VS
+1 212 768 0200
www.bxlrestaurants.com (hier vind je ook 
de adressen van de twee andere café’s)

2016: PALM nog steeds ‘Heerlijk tijdloos!’
Dat PALM vaak tegen het conventionele, het gemakkelijke en de mainstream vocht bewijst 
haar rijke geschiedenis. Het Spéciale, authentieke en onconventionele karakter van PALM 
uitte zich ook op de flesjes doorheen de geschiedenis. Als ode aan deze rijke geschiedenis 
en om deze Spéciale authenticiteit te beklemtonen, brengt de brouwerij, dit voorjaar, 4 
verschillende tijdsperiodes terug op de verpakkingen: 50, 70, 90 en de reguliere uit 2010. 
Zowel de flessen, de 33cl blikken als de 50cl blikken komen tijdelijk uit in een oorspronke-
lijke look uit het verleden om zowel visueel als degustatief te genieten van een authentieke 
Spéciale Belge.

Colofon 

“Het Tapblad Uitgave 2016”
Verantwoordelijke uitgever: 
Peter Buelens, PR PALM Belgian Craft Brewers, Steenhuffel, België
Redactieteam: Peter Buelens, Eveline Rutten, Tom Vinken, Joris Luyten
Woord: Eveline Rutten
Eindredactie: Peter Buelens
Fotografie: Joris Luyten
Grafische vormgeving: Android, Antwerpen, www.android.be

Het Tapblad is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Noch de makers, noch de uit-
gever kunnen aansprakelijk worden gesteld 
voor de eventuele schade die in verband kan 
worden gebracht met de in deze uitgave gepu-
bliceerde informatie.

PALM Belgian Craft Brewers is lid van

Quondam Brugge Tripel Dagen

DÉ BELGISCH BIER-KALENDER
De rest van dit jaar hoef je absoluut geen dorst meer te lijden. Noteer daarom 
de data van deze spetterende events meteen in je agenda. 

QUONDAM, BERLAAR | 14 en 15 mei
Dompel jezelf onder in twee dagen Middeleeuws spektakel met tornooien, een 
veldslag, volksspelen en een gezellige markt. In de mooi ingerichte herbergen kun 
je van een lekkere Cornet genieten. www.quondam.be

GREAT BREWERIES MARATHON | 5 juni
Tijdens deze marathon (of 25 km) ren of wandel je van de ene brouwerij naar de 
andere. Tijdens de tocht krijg je dus uitgebreid de kans om jezelf te versterken met 
een heerlijk glas bier van Brouwerij Palm en De Hoorn. 
www.greatbreweriesmarathon.be

BIERPASSIE WEEKEND, ANTWERPEN | 24, 25 en 26 juni
Proef van meer dan 175 speciale bieren op de Groenplaats in Antwerpen. Een 
hoogmis van het Belgische bier! www.bierpassieweekend.be

BATJES, ROESELARE | 24 juni
Dit jaar gaat dit traditionele feest, dat sinds 1932 bestaat, voor de 31ste keer 
door. Wees erbij als een grote foeder Rodenbach op de Roeselaarse Markt wordt 
geplaatst. Geniet van een heerlijk frisse Rodenbach die op die dag geschonken 
wordt in unieke collector’s potten.

PARKIES BELGIË EN NEDERLAND | juli & augustus
Parkies is een vaste waarde tijdens de zomermaanden. Dit jaar kun je opnieuw 
zeven weken lang op 18 locaties naar een gratis muziekfestival voor het hele gezin. 
De kinderen kunnen ravotten met nieuwe vriendjes, terwijl papa en mama genieten 
van een koel biertje en heerlijke muziek. www.parkies.net

BRUGGE TRIPEL DAGEN, BRUGGE | 19, 20 en 21 juli
Tijdens het weekend van 21 juli is er drie dagen lang een groot muzikaal feest op de 
Grote Markt van Brugge. Uiteraard geniet je hier ook volop van een fris glas 
Brugge Tripel.

FIETSDODENTOCHT | 7 augustus
Die hard fietsers leggen 100 km af, terwijl gezinnen het rustiger aan kunnen 
doen met een meer bescheiden 25 km. Let onderweg ook op alle mooie 
bezienswaardigheden, zeker als je door de brouwerij van Palm fietst!
www.fietsdodentocht.be

WANDELDODENTOCHT | 12 augustus
Dit jaar wordt de 47ste Wandeldodentocht georganiseerd. Gelukkig zijn er 
onderweg een paar bevoorradingsplaatsen waar je ook een fris biertje kunt 
drinken. De tocht loopt zelfs door de brouwerij van Palm. www.dodentocht.be

PALM HOP SELECT HOPPLUK, STEENHUFFEL | 28 augustus
Tijdens het Hopfeest kun je mee komen helpen hopbellen plukken op het hopveld 
van Brouwerij PALM. Met deze hop wordt nadien de Palm Hop Select gebrouwen. 
Maar ook al doe je niet mee aan de pluk, dan nog zijn deze dagen een feest voor 
het hele gezin. Je kunt fietsen en lekker eten want deze editie zijn er een tiental 
foodtrucks te gast. Bezoek zeker ook de brouwzalen PALM en DE HOORN!  
www.palmhopselect.be

NORTH SEA BEER FESTIVAL, OOSTENDE | 26, 27 en 28 augustus
Welkom op het North Sea Beer Festival, Leopoldpark in Oostende, dé hot spot voor 
bierliefhebbers en foodies.
www.northseabeerfestival.com

WEEKEND VAN HET BIER, BRUSSEL | 2, 3 en 4 september
Zoals elk jaar kun je tijdens het eerste weekend van september naar het Belgian 
Beer Weekend. Op de prachtige Grote Markt van Brussel staan standjes van kleine 
en grote brouwerijen uit heel België. Een hoogdag voor elke bierliefhebber! 
www.belgianbrewers.be
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Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

SAMEN GENIETEN MET CORNET.
CORNET. Een krachtig, blond bier van hoge gisting, met nagisting in de fles. 

Proef de volmondige warme smaak en unieke vanilletoets, resultaat van snippers eikenhout 
die toegevoegd worden tijdens het brouwen. 

Geniet van CORNET met de vrienden die u koestert. En met de tijd die u verdient.

Ontdek een verkooppunt bij u in de buurt en download 
een kortingsbon* van 1.5€ op een 4pack CORNET op www.cornetbier.be.
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