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AUTHENTIEKE BROUWERIJ VAN BELGIË





De roots van Brasserie Dubuisson gaan ver terug in 
de tijd. Weinig brouwerijen kunnen bogen op zo’n 
authentiek karakter…

Sinds de oprichting in 1769 hebben 8 brouwersgeneraties 
elkaar opgevolgd, zonder onderbreking. Ook vandaag is de 
brouwerij 100 % onafhankelijk.
Brasserie Dubuisson is altijd trouw gebleven aan haar basis-
principes -waarden, vanaf het begin tot nu :
•  de productie van natuurlijke bieren, zonder kunstmatige 

toevoegingsmiddelen
•  geen productie van etiketbieren (hetzelfde recept verkocht 

onder verschillende namen)
•  de volledige beheersing van het brouwproces zonder een 

beroep te doen op onderaannemers
De export zit in de lift. In 2018 gaat ruim 50 % van de 90.000 hec-
toliter die jaarlijks worden gebrouwen, de grens over. Brasserie 
Dubuisson voert uit naar ruim 40 landen waaronder Frankrijk, 
Italië en Zwitserland maar ook de Verenigde Staten, China, 
Vietnam en Chili.
De sterke groei heeft de brouwerij ertoe aangezet om aanzienlijk 
te investeren in haar productiefaciliteiten. Met haar uiterst 
moderne en duurzame installatie is Brasserie Dubuisson klaar 
voor de 21e eeuw ! 





BUSH CARACTÈRE (1933)
•  De Bush Caractère (12 % alc.vol) is één van de oudste 

Belgische speciaalbieren en hét paradepaardje van Brasserie 
Dubuisson. Het bier dankt zijn donkere amberkleur, uitge-
sproken bitterzoete smaak en malsheid aan de karamelmout, 
de expertise en het geduld van de meesterbrouwer (4 tot 
6 weken lagering). Door de hoge saturatie is dit  bier licht 
verteerbaar en is het een uitstekend aperitief- en digestiefbier.

•  Schenktemperatuur : 6-8°C

•  Proefnota’s : Sterke aroma’s van noten en rijpe vruchten 
(banaan) met toetsen van cuberdon en karamel. Een 
volmondig bitterzoet bier met zoethout in de afdronk.





BUSH TRIPLE (1998)
•  Bush Triple (10,5 % alc.Vol) is een subtiel gehopt, lichtzurig 

bier. De goudblonde kleur en de subtiele en fijne aroma’s 
zijn afkomstig van de traditionele mouten en de Saazhop 
waarmee het bier wordt gebrouwen. De lange hergisting 
zorgt voor een uitzonderlijk licht verteerbaar bier.

•  Schenktempartuur : 5-6°C

•  Proefnota’s : Aroma’s van steenfruit met impressies van 
bloemen en citrus. Een evenwichtig, mals, fijn en licht-
bitter bier.





BUSH DE NOËL (1991)
•  De Bush de Noël (12 % alc.vol) wordt gebrouwen in 

beperkte hoeveelheden voor de eindejaarsperiode. Het 
bier dankt zijn donkere amberkleur en rondheid aan de 
karamelmout. De goed bestudeerde hopdosering zorgt 
voor een fruitige smaak en een subtiel hoparoma.

•  Schenktemperatuur : 6-8°C

•  Proefnota’s : Uitgesproken aroma’s van steenfruit, droge 
vruchten, karamel en pralinéchocolade. Volmondig, met 
een mooie densiteit, lichtbitter met een zoete toets.





CUVÉE DES TROLLS (2000)
•  De Cuvée des Trolls (7 % alc.vol), is een licht bier dat lekker 

wegdrinkt. Het bier dankt zijn aangename fruitige aroma, 
rondheid en fijne smaak aan de gedroogde sinaasappel-
schillen, toegevoegd tijdens het koken. Dit stroblonde bier 
is weinig zurig en fijn, subtiel bitter.

•  Schenktemperatuur : 4-6°C

•  Proefnota’s : Uitgesproken frisse aroma’s van wit en geel 
fruit, impressies van citrus (mandarijn) en honingbloemen. 
Complexe aroma’s. Volmondig, fruitig, zeer licht bitter en 
mooi evenwichtig.





PÊCHE MEL BUSH (2009)
•  De Pêche Mel Bush (8,5 % alc.vol) was oorspronkelijk een 

biercocktail gesmaakt door Belgische studenten. Het bier 
wordt sinds 2009 met dezelfde zorg gebrouwen als de overige 
Bush bieren en bevat natuurlijke perzikextracten, zoals het 
basisrecept voorschrijft. De Pêche Mel Bush valt in de smaak 
bij liefhebbers van fruitbieren met karakter. De natuurlijke 
vruchtenaroma’s en –extracten vullen de bitterheid van 
de Bush Caractère mooi aan. Dit geeft een volmondig en 
evenwichtig bier dat mooi amber kleurt in het glas.

•  Schenktemperatuur : 4-6 °C

•  Proefnota’s : Rijk aan aroma’s van fruit (esters, banaan) die 
doorzinderen in de smaak. Met een lichte karameltoets. 
Zoet, maar toch mooi in balans. Een lichtbitter bier om 
zeer fris te drinken.





SURFINE (2014)
•  De Surfine (6,5 % alc.vol) is een goudblond bier, hergist 

op fles. Dit is een uitzonderlijke saison gebrouwen met 
3 gerstmouten, 3 Belgische hopsoorten en 3 gistsoorten. 
De Surfine bruist zoals een champagne door het hoge 
koolzuurgehalte. Het bier is bitter maar bewaart zijn 
evenwichtige smaak. Extra fris en licht verteerbaar door 
de subtiel zurige toets in de afdronk.

•  Schenktemperatuur : 4-6 °C

•  Proefnota’s : Fruitige aroma’s, met name van citroen, en 
florale aroma’s met impressies van specerijen en peper.

•  Beste Saison-bier van Europa (World Beer Awards 2015) 
et Gouden Medaille bekroond in de categorie ‘Modern 
Saison’ (Brussels Beer Challenge 2016).





RASTA TROLLS (2018)
•   De Rasta Trolls (7% Alc.vol) is een variant op Cuvée des 

Trolls verrijkt met natuurlijke aroma’s van bruine rum. 
Het bier komt in een groen flesje en is ultra verfrissend. 
Het past perfect bij de aperitief, na het werk of ’s avonds. 
Kortom, dit is het bier bij uitstek om mee te ontspannen. 
Don’t worry, beer happy 

•  Schenktemperatuur : 2-3 °C

•  Proefnota’s : Aroma’s van groene appel en rum dragen bij 
aan de basisaroma’s van de Cuvée des Trolls (geel en wit 
fruit, citrusfruit). Voor de liefhebbers kan een muntblaadje 
een vleugje extra frisheid brengen. De smaak is mooi in 
balans met zachte toetsen en een licht zuurtje.





BUSH PRESTIGE (2003)
•  De Bush Prestige (13 % alc. vol) is een Bush Caractère 

die 6 maanden lang heeft gerijpt op eikenhouten vaten 
en niet in roestvrijstalen tanks zoals gebruikelijk. Tijdens 
deze traditionele rijping verrijken de tannines uit het hout 
het bier en neemt het bijkomende aroma’s op die je sinds 
decennia niet meer aantreft in bier. Dit amberkleurige bier 
biedt verrast met uitzonderlijk complexe aroma’s.

•  Schenktemperatuur : 8-10 °C

•  Proefnota’s : Aroma’s van sherry en op eikenhout gerijpte distil-
laten. Een zeer fruitig aroma met impressies van rode en zwarte 
(blauwe bosbes) vruchten naast specerijen (vanille) en hout.  
Een hoge densiteit. Een rond, mals en uitzonderlijk even-
wichtig bier waarin het hout mee de smaak kleurt.





BUSH DE NUITS (2008)
•  De Bush de Nuits (13 % alc.vol) is een Bush de Noël die 6 tot 

8 maanden lang heeft gerijpt in eikenhouten tonnen waarin 
zich recent Bourgogne de Nuits St. Georges 1er cru bevond.  
Tijdens de rijping verrijken de tannines uit het hout, de 
aroma’s en smaken van de bekende wijn, het bier. Het 
eindresultaat is overweldigend : een krachtig, donker 
amberkleurig bier met complexe aroma’s die subtiel her-
inneren aan de wijn. Een proeve van brouwkunst ! Er is 
overduidelijk alcohol aanwezig maar de smaak blijft mooi 
in balans door de lichte zuurte.

•  Schenktemperatuur : 8-10 °C

•  Proefnota’s : Gistaroma’s (overrijpe banaan), aroma’s van 
rode en zwarte vruchten die neigen naar porto. Uitgespro-
ken aroma’s van rode vruchten. Volmondig, met een hoge 
densiteit, lichtzurig en fruitig met een 
hint van chocolade.





BUSH DE CHARMES (2015)
•  Hugues Dubuisson, zoals steeds op zoek naar uitzonderlijke 

producten, kwam op het idee om de Bush Triple 4 maan-
den lang te laten rijpen in eikenhouten vaten waarin zich 
recent witte bourgognewijn – Meursault - heeft bevonden ! 
Door dit uitzonderlijk procédé biedt de Bush de Charmes 
(10.5 alc.vol) een waaier van uiterst verfijnde smaken. Een 
buitengewoon bier.

•  Schenktemperatuur : 5-6°C

•  Proefnota’s : Een explosie van aroma’s van witte en gele 
vruchten met florale toetsen, impressies van citrus en 
Chardonnaywijn. Een licht zurig, mals en evenwichtig bier.





PRINCIPES OM TE RESPECTE-
REN BIJ HET PROEVEN VAN 
DE DUBUISSON-BIEREN
•  De ideale schenktemperatuur : Bewaar het bier gedurende 

minimaal 6 uur in de koelkast en schenk het op een temperatuur 
van 3 tot 5 °C. Laat het bier gedurende 5 minuten op kamertem-
peratuur komen alvorens het te serveren.

  Tussen het begin en het einde van de degustatie zal het bier 
verschillende temperaturen aannemen en aroma’s vrijgeven.

•  De volgorde van proeven : Hou bij het bepalen van de volgorde 
rekening met volgende principes: proef eerst de minder uitges-
proken bieren / bouw op naar de krachtigste bieren:

  In dit geval : 1. Cuvée des Trolls > 2. Surfine > 3. Bush Triple > 
4. Bush Caractère > 5. Pêche Mel' Bush

•  Het degustatieglas :

 •  Het ideale glas om een bier uit te degusteren is een wijnglas 
(ja echt...).

 •  Zorg dat je glas schoon en vooral niet vettig is, 
ontvet je glas goed.

 • Het glas mag nat zijn, maar dat moet niet.

 •  Idealiter sluit het glas zich naar boven toe om aroma's te 
behouden en te kanaliseren.





BEZOEK BRASSERIE 
DUBUISSON

Ontdek de oudste en meest authentieke 
Waalse familiebrouwerij, gelegen in het 
hart van Waals Picardië. Ontdek de 
geheimen van deze brouwerij, opgericht 
in 1769, en na al die jaren nog altijd 
even succesvol.

Ontdek de expertise van acht brouwers-
generaties : vanaf het hopveld naast de 
brouwerij tot de brouwzaal, de gistings-
zaal, de lagering en de bottelarij. Ontdek 
hoeveel zorg er wordt besteed aan het 
ontwikkelen en bottelen van onze bieren.

De oude brouwzaal werd omgebouwd 
tot museum. U herbeleeft er het rijke 
verleden van de brouwerij aan de hand 

van allerhande objecten. Uw gids vertelt u vast één of andere anekdote 
uit het verleden.

U bezoekt de kelder waar de bekende degustatiebieren Bush de Nuits, 
Bush de Charmes en Bush Prestige hun aroma’s ontwikkelen tijdens de 
rijping in eikenhouten vaten.

Uw reis door de brouwerij eindigt met een 
 degustatie van enkele van onze bieren.



Hoe ons bereiken ?

Per telefoon : Openingsuren : 00 32 69/67 22 22 
Per E-mail : info@dubuisson.com 
Website : www.dubuisson.com 

Chaussée de Mons 28 - 7904 Pipaix - België

Brouwerij Dubuisson

Bergen
Karelsrijk

Gent

Brussel
Kortrijk

Doornik


