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Årets sidste månedspose – og mange nye øl er det
blevet til i løbet af året. Her i julemåneden har
endnu en ny fundet vej i posen: fra Brouwerij
Huyghe (eller Delirium) har vi fundet La Mère Nöel.
Desuden indeholder posen 3 klassikere: Den store
Rulles Cuvée Meilleurs Voeux, to flasker St.
Bernardus og lige en lille flaske Corsendonk
Christmas Ale for at fylde posen op. I alt 6 flasker
dejligt juleøl - rigtig god fornøjelse.
La Mère Noël (8,4%, 33cl). Fra dem med de lyserøde elefanter
har vi fundet denne julebryg. Den er stærk - med en tydelig duft
af fersken/mango-frugt og gær. Smagen er humlet, stærk og med
en vis sødme og varmende alkohol. Kompleks med krydrede
noter og lang eftersmag, helt som man forventer af dette bryggeri
- som rigtigt hedder Brouwerij Huyghe, men efterhånden kalder
sig Delirium.
Rulles Cuvée Meilleurs Voeux (7,3%, 75cl). Denne mørke bryg fra Brasserie
Artisanale de Rulles er julevarianten fra bryggeren Grégory Verhelst. Gæren har han
hentet hos det kendte trappistkloster Orval. Som alle bryg fra dette en-mands bryggeri er
denne også brygget med vand fra en kilde i den nærliggende fredede skov (Forêt
d'Anlier). Skummet er beige, og aromaen er let ristet malt, krydderurter og tørret frugt.
Smagen er også krydret og forbavsende let, men med et tydeligt bid fra blandt andet
Warrior-humlen. En lækker bryg, der har sin velfortjente plads på det veldækkede
julebord.
St. Bernardus Christmas Beer (10%, 33cl). Bryggeriet, som frem til 1993 bryggede
Westvleteren for munkene på St Sixtus, har brugt den samme gær siden 1946. Juleøllen er
nært beslægtet med St. Bernardus 12, men har naturligvis flere krydderier. Bag de
drillende etiketter gemmer sig en rigtig god juleøl - en dyb mørkebrun bryg med et cremet
skum. En tør, portvinsagtig smag med blommer og tørret frugt som de dominerende
smagsindtryk. Som ved næsten alle de belgiske julebryg, er de mange procenter fortrinligt
maskeret. Nyd den, men pas på!
Corsendonk Christmas Ale (8,5%, 25cl). En rigtig populær juleøl, som har fået
meget fine anmeldelser i diverse øl-databaser. En mørk ravfarvet øl med cremet skum.
Aromaen er maltet med toner af egetræ og karamel. Smagen er tydelig maltet med
frugtagtige estere som rosiner og figner. Lidt tør, som en krydret mild porter. Afsluttes af
en blød, men vedvarende humlet eftersmag. En rigtig juleøl, der får én til at ønske at julen
varer længe…

Vi ønsker alle vore kunder en rigtig god jul og et godt nytår.
I december op til nytår har vi åbent hver onsdag fra 16:30 til 19 og hver lørdag som
vanligt fra 10 til 13.
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