Månedens sortiment fra
Belgisk Bryg
Februar 2018. Specialøl for alle pengene. En meget venlig
kunde, Morten, henledte vores opmærksomhed på det
eksklusive bryggeri: Dochter van de Korenaar hvorfra vi har
hentet den Nådesløse imperial stout: Sans Pardon. Derudover
indeholder denne månedspose 2 flasker Filou, Slurfke og Kasteel Cuvée Du Chateau
som er en særlig lagret version af Kasteel Donker – 7 flasker i alt.
Slurfke (33cl, 8,5%). Slurfke er en øl, der reelt stammer fra en meget populær
Flamsk TV-serie, der hedder 'Thuis'. I denne serie finder den øl-glade hovedperson
Eddy Van Noteghem en øl-opskrift fra sin afdøde far, og begynder at brygge sammen
med et par gode venner - og den fiktive øl "Slurfke" kommer til verden!
Siden går det grueligt galt med vennernes ambitioner, men øllen er skabt og Thuis-fans
begynder at efterspørge en "virkelig" Slurfke. Dette folkekrav inspirerede Brouwerij
Van Honsebrouck til at brygge en Slurfke (faktisk baseret på opskriften fra TV-serien).
Som Bryggeriet selv skriver, så er dette en rigtig håndværksbryg af typen dubbel; mørk
med ristede malt-sorter, der ikke kun bidrager til den mørke farve, men også til
aromaerne og smagen af karamel og kaffe. Husgæren fra Brouwerij Van Honsebrouck
bidrager med den frugtagtige duft af banan og vanilje. En meget virkelig og reel øl :-)
Kasteel Cuvée Du Chateau (11%, 33cl). Amandus Van Honsebrouck grundlagde
bryggeriet Van Honsebrouck i 1811 – og i 1986 køber bryggeriet slottet Ingelmunster
og lancerer slots-aftapningen Kasteel Donker. I Kasteel Cuvée Du Chateau aftapningen
er der tilstræbt en smag af Kasteel Donker, lagret i 10 år! Den er meget mørk, sødlig og
maltet, med portvins vinøse karakteristika. En mild humlebitterhed afslutter smagen af
denne gastronomisk bryg.
Filou (33cl, 8,5%). Filou er lidt af en filur, som man ikke skal undervurdere. Denne
bryg blev skabt tilbage i 2004 af Brouwerij Van Honsebrouck og læner sig i stil op ad
Duvel; en tilsyneladende let øl, der glider ned i store slurke..og her er det at navnet skal
minde én om, at det måske ikke er så ufarligt endda!
Brygget på lyse pilsnermalte samt tjekkiske og belgiske aromahumler. Giver en meget
lys bryg med et porøst, men stabilt skum. Duft af kløver og lidt vanilje - nuancer som
også genfindes i smagen.... i det hele taget, en herligt "let" øl!
Sans Pardon (11%, 33cl). Uden nåde! Det eksklusive lille bryggeri Dochter van de
Korenaar (nej det betyder ikke hjertelæge, men "kornets døtre", som henviser til Carl
V's udtalelse om, at han foretrak "kornets døtre" (=øl) fremfor "druernes blod" (=vin))
er en fantastisk øl! Mørk, mørk, mørk - stærk, med ristet malt, lakrids og tilsat Rooibos
(en afrikansk te-plante (!)). Denne voldsomme bryg får top-karakterer i klassen
Russian Imperial Stout - med 50 IBU (fra humlerne: Pilgrim, East Kent Goldings,
Millenium, Challenger) får man en lang eftersmag og en enkelt flaske er ofte nok :-).
Fantastisk til kraftige oste.
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