PROGRAMMA
17/09/2022

8 brouwerijen & live optreden
van o.a. de Droeftoeters
mede mogelijk gemaakt door de Bassin ondernemers:
Denver, Pasticcio, Cafe de Brug en Richards Bar

raRe brewpub, Bassin 6 Weert

Welkom bij de

raRe craft beer brewery
De gezelligste brewpub van Weert

raRe craft beer brewery is ontstaan uit liefde voor speciaal bier
en de passie voor het brouwen. Een moderne micro brouwerij die
gevestigd is in de Wertha Brewpub te Weert. Bij ons wordt er niet
zomaar bier geschonken, bij ons kun je genieten van een glas
vol van smaak en vakmanschap! Onze passie: het creëren van
smaakvolle, kleurrijke en bijzondere bieren, gebrouwen om je uit
te dagen en te prikkelen.

Kom ons raRe bier proeven in
onze binnen- of buitenbar!

Kies uit veel verschillende
zelfgebrouwen bieren! Van stevig en boordevol hop,
tot fris en fruitig!

Onze bieren:
Tap:
raRe Weizen 5,8%
raRe Ibiza Summer ‘22 6% IPA met mango en ananas
raRe Blond 6,5%
raRe Black IPA 7,7%
raRe Dubbel 8,2%
raRe Zwaar Blond 9%
raRe Fell of my Radler 9,2%
raRe Quadrupel Kokos Vanille 9,5%
raRe Dikke Antje Tripa 10%
(bevat lactose)
Blik:
raRe IPA 5,5%
raRe NEIPA 6,5% (bevat lactose)

Proefglas en munten zijn verkrijgbaar bij de kassa

Brouwerij de Natte gijt
Weert

Rudy staat voor het bier. Hij maakt de recepten en zorgt dat de
bieren in orde zijn. Marc zorgt voor de verkoop en klantrelaties.
Prima verdeeld, ieder moet doen waar hij goed in is!
Brouwerij de Natte Gijt is niet opgericht om groot kapitaal mee te
verwerven, maar om mensen kennis te laten maken met bieren
die verrassend smaken. Van ons bier moet je kunnen genieten
met je vrienden, bier moet plezier brengen!

Bieren:
Tap:
#9 Red Currant Sour 5,5
Vredesgijt 6,8 fles
Oranjestout 7,3 tap
Fles:
#13 Double Black IPA
Gijtensik 9 tap
Dark Goat 10,8 fles

Brouwerij de Brouwschuur

Weert

Het begon allemaal met de brouwerij van Erwin Strijbosch.
In een schuur achter het huis was een heuse mini-brouweri
ingericht, compleet met bar voor proeverijen. De productie was
klein, maar dat deerde niet. In een rap tempo kwam er een verschuiving van hobby naar brouwer. Dit vroeg om meer.
Hierna zijn er plannen gekomen om De Brouwschuur in het groot
te gaan ondernemen, hoewel het volume van 10 Hl nog altijd
onder de microbrouwerijen vallen, is de aanpak professioneel.

Bieren:
Tap:
Dootj mer wat lekkers - DDH Ipa 8,7%
Wertha wit - Witbier 5%
GTI - Imperial Stout 10,5%
Geine Pongel - Ipa 6%
Knoeër - Zwaar blond 10,5%
Oh buurman wat doet u nu - Blond 6,5%
Nog eine dan - Ipa 6,2%
Stevig Boeket - Tripel 8,3%

Brouwerij de Goede kant
van het Spoor
Geldrop

Goede Kant Van Het Spoor is een initiatief van Paul Driesen uit

geldrop, bierliefhebber bij uitstek. Paul heeft al heel wat bieren
geproefd en beoordeeld en vond het tijd worden om zelf recepten in elkaar te gaan zetten. En door die ketels te gaan roeren!
Het resultaat is nu te proeven. Samen bier proeven, een fantastische bezigheid voor de liefhebbers. Maar wat drinken we nu
eigenlijk? Met een biersommelier op locatie kom je daar achter.
Deze brengt de mooiste bieren mee, afgestemd op de voorkeur
van de proevers!

Bieren:
Tap:
Sixth Travaille - Russian Imperial Stout 11,0%
Brutalistic - Barley Wine 12,0%
Fles:
Sunday Tiger - 75cl Imperial Black IPA 10,7%

Brouwerij de Kneiter

Tilburg

De Kneiter richt zich vooral op de wat avontuurlijkere drinkers, er
worden voornamelijk heftige en uitgesproken bieren gebrouwen
waarbij onder andere turf- en rookmout geen vreemde zijn. Maar
ook dan kunnen ze toch verrassend zacht uit de hoek komen.
Dit merk je ook terug in de eerste barrel aged brouwsels waar er
nog een hoop van op stapel staan. Maar wat zit je nog te lezen,
trek er eens eentje open en geniet ervan! Proost!

Bieren:
Tap:
Kneiter Gieter Pater - 9.4% Belgian strong dark ale
Daily Grind - 9.6% - imperial coffee IPA
Fles:
Brak Peat - 8,3% - lightly peated black DIPA
Dubbo Klockels - 7,5% - smoked dubbel
Paasei Bock - 8% - chocolade lentebock
Lömpe Böck - 8,5% - smoked/peated doppelbock
Lömpe Böck BA - 12% barrel aged on peated Lindarroch spirit
Kveik Maar Wat Je Doet - 9,2% - robust porter
Kveik Maar Wat Je Doet BA - barrel aged on peated Highland
Park whisky barrel

Brouwerij Mannenpap
Nijmegen

Helemaal in de ban van bieren in Amerikaanse stijl, besloten
Jelmer en Sjoerd zich volledig te richten op het brouwen van
fruitige IPA’s, volvette Stouts en Fruited Kettle Sours.
Mannenpap is een plek waar de liefde voor Craft bier alom
aanwezig is. Én wordt doorgegeven aan nieuwe brouwers. Met
de oprichting van onze sociale onderneming Mannenpap Craft
Crew is onze cirkel rond. Onze twee grootste passies
gecombineerd! En daar zijn we trots op. Proost!

Bieren:
Nectar - Juicy IPA 5,8%
Fruitcake - American IPA 7%
Rastaberry - Fruited Sour 5,8%
Blackout Madness - RIS 10,5%

Brouwerij Heer en Meester
Susteren

Brouwerij Heer & Meester, gelegen in het Limburgse land van
Swentibold (het smalste stukje Nederland) is een onderneming
waarin vakmanschap en liefde voor bier voorop staat. Van het
schroten van ons mout tot het etiketteren en vullen van de
flessen: we doen alles zelf. We maken geen bier dat al bestaat,
maar we maken bier dat we goed vinden. Hoewel smaken verschillen, moet bier lekker zijn. Het moet je pakken en in je
gedachte blijven hangen. Zodat je na een tijdje denkt:
‘ik heb weer eens zin in bier van Heer & Meester!’.

Bieren:
Fles:
(ook op tap) Bittere pale - indian pale ale 5,5%
Saison van de baron - saison 6,1%
Frisse Freule - fris blond 7,2%
Blonde barones - zwaar blond 8,5 %
Quade koetschier - quadrupel 10%
(limited verkrijgbaar) Weerters Echte - hazy Double Neipa 7,5%

Brouwerij Ibosim
Illes Balears, Ibiza

Brouwerij Doskiwis
Girona, Spanje

Bieren:
Ibosim craft beers Ibiza
Tap:
Blood Moon 6,7% IPA
Doskiwis
Tap:
Sometimes Always 6,5% Hazy IPA
Blik:
Summer Teeth 6% Sour IPA
Our House 6,5% Hazy IPA
95% Effective 9,5% Imperial Milk Stout

Programma muziek & more...
15:30 uur

Stefan Wolter

16:00 uur

Whiskey en bier pairing
met Richard’s Bar
Aanmelden bij de muntverkoop,
kosten zijn € 25,00

19:00 uur

De Droeftoeters

20:00 uur

Whiskey en bier pairing
met Richard’s Bar

Heb je die al geproefd....?

heerlijke

biercoctails

bij café de Brug

Honger gekregen?
Stil je eetlust bij de Foodtruck

van restaurant Denver...

...of met een heerlijke pizza

van pizzeria Pasticcio (geserveerd bij de raRe brewpub)

Namens raRe brewpub
heel veel plezier met
proeven, beleven
en genieten!

