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Nu skal vi have noget skæg! Bryggeriet Verhaeghe er
mest kendt for deres Duchesse de Bourgogne, men de laver også andre
ting. Bryggeriet er grundlagt af Paul Verhaeghe i 1885. Nu har vi hentet
serien Barbe, som er opkaldt efter det legendariske middelalder-bryggeri i
Liege: Barbe d'Or (som jo betyder guld-skæg). Månedsposen indeholder de
fire forskellige Barbe-bryg: Barbe d'Or, Barbe Rufa (en stærk rødbrun
hvedeøl), Barbe Noire (stout på belgisk) og Barbe Ruby.... (med frugt!). Der er
to af hver i posen - altså 8 flasker i alt. Rigtig god fornøjelse.
Barbe d'Or (7,5%, 33cl). Guldskæg! - opkaldt efter et middelalderbryggeri
i Liege. Dette er en gylden tripel fra bryggeriet Verhaeghe i Vestflanderen.
Bryggeriet er mest kendt for deres Duchesse de Bourgogne, men de kan skam
andre opskrifter også. Her er som nævnt deres bud på en klassisk belgisk tripel,
som med den diskrete restsødme, sagtens kan klassificeres som en golden ale (i
stil med fx Duvel). Bryggen er flot lys med duft af gær og humle. Dejlig aroma
af blomster og citrus fra de fine humlesorter. Frugtig smag med en behagelig,
næsten peber-agtig bitterhed og en antydning af hvedemalt. Den er til den lette
side af en tripel, men krydret og bitter i eftersmagen.
Barbe Rufa (8%, 33cl). Bryggeriet Verhaeghe i Vestflanderen har brygget
denne stærke hvedeøl med lidt ristet malt, så farven bliver rød-brun. Et cremet
skum og en dejlig friskhed trods de 8%. Aromaen har en snert banan og
lemon-syrlighed. Lidt sukker har forkælet gæren, så den når den høje
alkoholkoncentration, og giver en mild restsødme. En dejlig sommerøl til mad
og hygge.
Barbe Noire (8%, 33cl). En belgisk stout brygget af Verhaeghe i
Vestflanderen. Normalt ikke en belgisk øltype, men der findes et par gode
eksemplarer. Her et fint bud på en stærk, mørk øl med masser af ristet malt.
Harmonisk balance mellem det ristede, det bitre, det søde og en snert
syrlighed. Dejlig til kraftig grillmad….så venter vi bare på grillsæsonen starter.
Barbe Ruby (7,7%, 33cl). Dette er en frugtøl fra fra bryggeriet Verhaeghe i
Vestflanderen. En flot, næsten rubin-rød bryg med et porøst lyserødt skum fin karbonering. Der er tilsat frugt under gæringen, og smagen bærer præg af
syrlige kirsebær, mandler og restsødme fra frugten. En diskret bitterhed giver
en forfriskende balance til denne fine frugtøl.
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