Månedens sortiment
fra Belgisk Bryg
Marts 2019. I København har vi Rådhuspandekager - i Brügge
(Bruges) har de øllene Straffe Hendrik og Brugse Zot brygget på byens
bryggeri De Halve Maan (Halvmånen). Straffe Hendrik blev oprindeligt kreeret efter ønske fra Borgmesteren i anledning af afsløringen af
en statue af Sct. Arnold (skytshelgen for bryggere). Dette er en historisk månedspose: for første
gang har vi en flaske alkoholfri øl med :-). Denne måned indeholder posen 2 flasker Brugse Zot
Blond, 2 flasker Straffe Hendrik Tripel og 2 flasker Straffe Hendrik Quadruple. Desuden en
enkelt flaske af den ny version af Straffe Hendrik Wild og en flaske SportZot - uden alkohol (!)
Brugse Zot Blond (33cl, 6%). Legenden siger, at Maximilian af Østrig blev
modtaget i byen af et karnevals/klovne-optog. Og da de ved dagens slutning bad ham
donere penge til en gale-anstalt, svarede han: ‘I dag har jeg ikke set andet end tosser.
Brügge er allerede en stor gale-anstalt!’ Siden da er indbyggerne i Brügge blevet
kaldt ‘Brugse Zotten’ (Brügge-tosser). Zot Blond er lys og let – et dejligt eksempel på
en belgisk blonde, dog med sin egen krydrede smag og markante humle i
eftersmagen.
SportZot (33cl, 0,4%). Endelig en alkoholfri (næsten) der smager af øl - og endda
belgisk. Bryggeriet beskriver, at det er Brugse Zot Blond, hvor de via en særlig
"filtreringsteknik" fjerner alkohol, men bevarer den fulde gode smag. Øllen, der er
baseret på 4 forskellige maltsorter og 2 aromatiske humlesorter, har et flot stabilt
skum, med en let citrus-bitter smag fra aromahumlerne og noget restsøde. Bitterheden
opnås med en IBU på 30 (bitter-enheder). Et fortræffeligt bud på en alkoholfri øl, der
bestemt ikke kun er for sportsfolk, gravide eller hvis man skal køre….
Straffe Hendrik Wild 2018 (33cl, 9%). Dette er en sær-bryg i begrænset oplag –
ca. 40.000 liter. Den kan måske betragtes som en vild-variant af Straffe Henrik Tripel.
Bryggen er eftergæret med Brettanomyces, den gær vi kender fra gueuzer og lambic –
og også fra flere ”civiliserede” øl som fx trappistøllen Orval. En stærk, og dejlig
fyldig øl med en behagelig bitter syrlighed – meget karakterfuld! For vores skyld
måtte den godt blive fast inventar i kælderen. Har man tålmodigheden, så vil lagring
af denne bryg give en mindre bitter, men mere frugt og blomsteragtig aroma.
Straffe Hendrik Brugs Tripel (33cl, 9%). En dejlig trippel fra det hyggelige
bryggeri De Halve Maan i den hyggelige by Brügge. Tæt på en klassisk tripel,
mindelser om Westmalle Tripel og Gouden Carolus Tripel. Et fint cremet skum,
dejlig frisk duft, smuk ravfarve og en fylde, som en tripel skal have. Humlen er
tydelig (Saaz og Styrian), men ikke overvældende. Alt i alt en mild og blød tripel – en
snert sødme og alkoholen er godt gemt (skyldes muligvis de 6 forskellige maltsorter,
der er anvendt i bryggen).
Straffe Hendrik Quadruple (33cl, 11%). Kan du li’ Rochefort 10, St Bernardus
12 og Malheur 12, er du på rette spor ☺. En overvældende og intens mørk øl med et
livligt beige skum. Duft af søde, friske frugter som kirsebær og blomme samt tydeligt
malt og karamel. Smagen er meget tydelig karamel og tørret frugt med en diskret
humlebitterhed lurende i baggrunden – ligesom alkoholen, der fornemmes som en
varmende skarphed på tungen….en forførende quadruppel!
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