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Alken-Maes Brouwerijen N.V. Blarenberglaan 3 C, bus 2 - B-2800 Mechelen 
Tel.: 015/30.90.11 - Fax: 015/31.41.91

www.alken-maes.be - info@alken-maes.com

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

ONS RIJK EN UITGEBREID ASSORTIMENT

Voor meer informatie, 
gelieve contact op te nemen met :

PremiumPilsbier Radler

* 

Alcoholvrij

* 

* * * *

Abdijbier

* * * * 

Voor meer informatie, 
gelieve contact op te nemen met :

Speciaalbier

Ciders
* * 

FruitbierLimited Edition & Seasonals

* * * 

SpeciaalbierSpeciaalbier
* 

* Op vat beschikbaar.

BRUGS (4,8% alc.)
Een lichtgeel bier, evenwichtig zuur-zoet, fris en fruitig.
Door het ontbreken van filtratie na het lageren bevat het bier
een natuurlijke troebelheid met specifieke smaakelementen.
Dit witbier wordt gebrouwen op basis van zuivere tarwe. 

De specifieke smaak van tarwe, samen met het sterke aroma van 
hop, sinaasappelschil en koriander, geven dit witbier een rijk en 
verfrissend karakter.

WATNEYS SCOTCH (8% alc.)
Een donkerrood bier van hoge gisting. Bij degustatie 
komt naast het aroma van karamel ook de smaak van 
rijpe bosvruchten naar boven. 
Deze sensatie wordt nog geaccentueerd door de 
smaak van gebrande moutsoorten.

JUDAS (8,5% alc.)
Bij het schenken in het typische kelkvormige degustatieglas 
parelt het bier naar een gulle schuimkraag. Een zwaar oker-
blond bier, bitter-zoet, zacht en volmondig.

HAPKIN (8,5% alc.) 
Hapkin heeft een bloemrijk aroma van Saaz hop, een zacht 
moutig karakter en een sprankelend, geparfumeerde 
pittigheid die opdroogt tijdens de afdronk. Hapkin heeft een 
unieke, imposante en romige kraag.

POSTEL BLOND (7% alc.)
Helder, volblond en zeer verfrissend 
met een pittige smaak.
POSTEL DUBBEL (7% alc.)
Zoetbruin en zacht van smaak.
POSTEL TRIPEL (9% alc.)
Hoogblond bier lekker met een versnapering.
 
OP-ALE (5% alc.)
Een pittige amberkleurige special bier met 
een eigen, lichtjes bittere smaak.

MAES RADLER 0,0% alc.
Een altijd verfrissende combinatie van alcoholvrije 
Maes Pils met 100% natuurlijk citroensap. 

MAES ALCOHOLVRIJ (0,4% alc.)
Is gebrouwen volgens een verfijnde brouwtechniek 
waarbij de alcoholvorming wordt tegengegaan en toch 
een karaktervolle moutsmaak wordt gegarandeerd.

CINEY BLOND (7% alc.)
Een zacht, zuiver en volmondig  bier, goudblond, fruitig van 
smaak en met een evenwichtige, aangename bitterheid.

CINEY BRUIN (7% alc.)
Een bier van hoge gisting met gelijkaardige eigenschappen 
als Ciney Blond. Dit donkerbruin bier met rode tinten is 
volmondig en zacht in de afdronk. De karaktervolle fruitige 
smaak met hinten van karamel wordt omlijnd door een zachte 
en fijne bitterheid.
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GUEUZE LAMBIC 
(4,5% alc.) 

Jonge en oude Lambic 
vechten het uit in deze 
topper op basis van 
tarwe met een pittige 
afdronk.

GUEUZE LAMBIC 
(4,5% alc.) 

Jonge en oude Lambic 
vechten het uit in deze 
topper op basis van tarwe 
met een pittige afdronk.

KRIEK LAMBIC 
TRADITION 
(4,5% alc.) 

Een eerbetoon aan de 
kriek: die echte typisch 
zure kriekensmaak met 
de subtiele amandeltoets 
van de pit.

OUDE KRIEK 
LAMBIC
(6,5% alc.) 

Een Kriek die 3 jaar op 
fl es hergist, heeft ruim 
de tijd om na te denken 
over wat echt belangrijk 
is: echte zuurte, geen 
oppervlakkig gedoe.

OUDE GUEUZE 
LAMBIC 
(7% alc.) 

Een uitgesproken 
zure Gueuze op basis 
van tarwe, met fi jne 
herinneringen 
aan de eikenhouten 
vaten waar het karakter 
en de aroma’s in rijpten.

Jonge en oude Lambic 
vechten het uit in deze 
topper op basis van 
tarwe met een pittige 
afdronk.

Jonge en oude Lambic 
vechten het uit in deze 

tarwe met een pittige 
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BLOND (6,8% alc.)
De hergisting accentueert de hinten van citrus & vanille 

en zorgt voor een hop-bittere afdronk.

1074 (6,8% alc.)
Geïnspireerd op kruiden uit de abdijtuin en meermaals gehopt, 

wat zorgt voor frisfruitige accenten van citroenkruid en 
pompelmoes. De hergisting op fl es accentueert nuances 

van rijp fruit die eindigen in een fi jnbittere afdronk.

PATERSVAT (6,8% alc.)
Friskruidige aroma’s door de selectie van de fi jnste verse hoppen.

De extra hopping en hergisting op fl es zorgen voor elegante nuances
van groene thee (Savinski Golding hop), citruskruid en kamillebloesem

(Spalter Select hop) die uitmonden in een fris hopbittere fi nale..

DUBBEL (6,8% alc.)
De hergisting accentueert de hinten 

van steranijs en kruidige caramel biscuits.

TRIPEL (9% alc.)
De hergisting versterkt de smaak van prunus vruchten 

& citrus en zorgt voor een hop-bittere afdronk.

KRIEK LAMBIC 
(4% alc.) 

Wat elke kleine kriek wil 
worden als ze groot is: 
een blend van jonge en 
oude Lambic boordevol 
verse krieken en met een 
typische lichtzure toets. 

GUEUZE LAMBIC
(4,5% alc.) 

Jonge en oude Lambic 
vechten het uit in deze 
topper op basis van tarwe 

GUEUZE LAMBIC
(4,5% alc.) 

Jonge en oude Lambic 
vechten het uit in deze 
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Wat elke kleine kriek wil 
worden als ze groot is: 
een blend van jonge en 
oude Lambic boordevol 
verse krieken en met een 
typische lichtzure toets. 
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GRIMBERGEN FLEUR D’ABBAYE (6% ALC.)

Grimbergen Fleur d’Abbaye is gebrouwen volgens origineel recept en verrijkt met 
hop en met toetsen van citrus en een vleugje vlierbloesem. Een prachtig blond 
abdijbier, heerlijk verfrissend en verrassend.

GRIMBERGEN HOP KARAKTER (8% ALC.)

Grimbergen Hop Karakter is hergist op � es en verrijkt met de beste aromatische hop, 
wat het zijn typische ver� jnde bitterheid en hoppig karakter geeft.

GRIMBERGEN WINTER (6,5% ALC.)

Geef de winter een warme gloed met een nieuw abdijbier van Grimbergen. Een 
volle zoet-bittere smaak en een zacht sprankelend karakter kenmerken Grimbergen 
Winter. Met toetsen van kruiden, karamel en zeste krijgt dit uniek abdijbier een 
warm, aangenaam smaakgevoel. Ideaal tijdens de koudste tijd van het jaar.

GRIMBERGEN BLOND (6,7% ALC.)
Grimbergen Blond is licht fruitig en evenwichtig zoet-bitter 
met een okerblonde kleur. Door zijn uitgesproken volronde 
smaak wordt dit bier ten zeerste geapprecieerd.

GRIMBERGEN DUBBEL (6,5% ALC.)
Met zijn dieprode “Bourgogne” kleur, is Grimbergen Dubbel 
een zoet-bitter bier met veel volheid en toetsen van karamel. 
Het is een heel rijk bier met dubbele gisting..
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Maes, met z’n volmondiger karakter, 
is een verfrissende en dorstlessende 
pils (5,2% alc.), vol van smaak en met 
een aangename verfi jnde  bitterheid. 
Lekker fris en doordrinkbaar tot 
de laatste slok. 
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volle zoet-bittere smaak en een zacht sprankelend karakter kenmerken Grimbergen 
Winter. Met toetsen van kruiden, karamel en zeste krijgt dit uniek abdijbier een Winter. Met toetsen van kruiden, karamel en zeste krijgt dit uniek abdijbier een 
warm, aangenaam smaakgevoel. Ideaal tijdens de koudste tijd van het jaar.

ONTDEK OOK ONZE SEASONALS

DUBBEL
VERFRISSEND

Maes Radler biedt je de unieke combinatie van heerlijk 

smakende Maes Pils met 100% natuurlijk citroen- of 

sap van agrumvruchten met slechts 2% volume alcohol.

Het resultaat is een nieuwe en authentieke 

smaakervaring die je laat genieten van bier op 

een manier die natuurlijk, dorstlessend en 

zeer verfrissend is.

Maes, 
is een verfrissende en dorstlessende 
pils (5,2% alc.), vol van smaak en met 
een aangename verfi jnde  bitterheid. 
Lekker fris en doordrinkbaar tot 
de laatste slok.
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hoppig karakter.
echte pils.

EBU 28  ALC. 5.0% VOL.
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STRONGBOW 
Gold Apple

heeft een frisse, fruitige 
smaak met een toets van 

groene appels en een 
zachte, elegante afdronk.

STRONGBOW 
Red Berries

combineert op een 
evenwichtige manier 

de zachte aroma’s van 
rode vruchten met een 
aangename eindnoot 

van aardbei.

STRONGBOW 
Elderfl ower

combineert op 
een subtiele manier 

de zachte aroma’s van 
vlierbloesem met 

een frisse eindnoot 
van limoen.

Karaktervol met goudgele kleur en mooie schuimkraag. Een hoppige pils 
met een crispy toets en een aangename bittere smaak van de nobele Saaz hop. 
Dorstlessend, met een krachtige verfrissende afdronk.


