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Nu må det være på sin plads, at den mørke side
får lidt
opmærksomhed! Som kontrast til krybbespil, klosterbryg og
klejner, har vi designet en djævelsk god pose! Vi starter med Satan Black, efterfulgt af
Satan Gold, Judas og Duvel Tripel Hop – 2 flasker af hver – 8 flasker i alt. Rigtig godt nytår.
Satan Black (8%, 33cl). Fra bryggeriet De Block, et lille familie bryggeri lidt nord
for Bruxelles, kommer denne sorte satan. Skummet er mørkebrunt, bryggen er
nærmest sort og stærk. Duften er sødlig maltet, med noter af karamel og mildt
krydret. Smagen er ristet malt med let røget noter, karamel og modne frugter med
noget varmende alkohol til sidst. Bryggeriet nævner selv, at denne øl går godt til
kanin, chokolade-desserter og oste (!)

Satan Gold (8%, 33cl). Denne gyldne satan er lidt i stil med sin sorte tvilling, men
med lyse malt-sorter i stedet. Det giver en lidt lettere bryg, mere frugt-duft og -smag.
Bryggeren har vist også været lidt mere rundhåndet med krydderierne – og Satan
Gold er også noget sødere. Smagen afsluttes med en behagelig humlesmag. Der er
tale om en belgisk stærk overgæret bryg med eftergæring i flasken.

Judas (8,5%, 33cl). En Golden Ale i stil med Duvel og Sloeber, men fra bryggeriet
Alken-Maes som nu ejes af Heineken. Denne golden ale blev skabt tilbage i 1986, og
er gået hen og blevet en klassiker i Belgien. Bryggen er gylden-orange med et kraftigt
hvidt skum. Duften er frisk, med malt og citrus som fremherskende. Smagen er frisk,
bitter-sød, måske lidt smag af honning med tydelig alkohol og en tør behagelig
afslutning.
Duvel Tripel Hop Citra (9,5%, 33cl). Normalt brygges djævleøllen Duvel med to
forskellige humle-sorter. I denne eksklusive udgave, er der benyttet endnu en humlesort og der har været 6 forskellige versioner. Bryggeriet afholdte et valg, og dette er
vinder-versionen, hvor den 3. humle er den amerikanske Citra – og humlen er tilsat
sidst i brygprocessen (dryhopping). Denne bryg vandt også guldmedaljen ved
Brussels Beer Challenge i 2016. Lad dig ikke snyde af den lyse og lidt tyndt udseende
øl. Bryggen er en dejlig – super-humlet herreøl (også til damer) på 40 IBU. Kraftig på
alle måder, og bryggeriet skriver selv, at bryggen har noter af grapefrugt og tropiske
frugter (!)
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