TRIPEL K Blond

een uniek klaver-speciaal bier

Ontstaan
Als uitbater van een natuurwinkel te Hoeselt met als logo een klaverbloem ontstond
een tijd geleden het idee om een tripel bier te creëren mits toevoeging van deze
bijzondere maar toch alledaagse plant. Dankzij een goede vriend werd er een eerste
proefbrouwsel gebrouwen… welk positief onthaald werd door een aantal
proefpersonen.
We zijn dan ook bijzonder trots om het nieuwe bier aan te kondigen!
Het resultaat is een uniek klaver-speciaal bier Tripel K.

Kenmerken
Tripel K is een complex goudkleurig bier met een zachte zoete toets, gebalanceerde
bittere nasmaak en een volle romige schuimkraag.
De Belgische hop uit Poperinge en specifieke specerijen zorgen voor typische florale en
kruidige aroma’s.

Het klavertje
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Het goudkleurig klavertje drie op het sierlijke Tripel K glas is een van de oudste
geluksbrengers, de blaadjes van een klavertje drie staan voor geloof, hoop & liefde.
Deel het geluk met vrienden en geniet samen van dit uniek klaver-speciaal bier Tripel K.

TRIPEL K donker
Donkere tripel
Tripel K donker 7,5% Vol. is op zich al een uitzonderlijk ambachtelijk bier omdat het een donkere tripel is.

Kleur
Het heeft een diep donkere kleur te danken aan het gebruik van gebrande mout en heeft een mooie volle
schuimkraag.

Smaak
Door toevoeging van de allerbeste bio kokosbloesemsuiker Gula Java van Amanprana vind je er complexe
toetsen terug van gebrande koffie, chocolade, karamel en banaan.
Tripel K is een volmondig bier van hoge gisting met nagisting op fles, zacht en lichtzoet van smaak.
Het is een ideaal bier voor de koude wintermaanden.
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TRIPEL K kriek
Zacht zurige kriek
Tripel K Kriek is een ambachtelijke zacht zurige kriek met een alcoholgehalte van 6%.

Biologische krieken
Voor dit bier gebruiken wij de allerbeste biologische krieken en werd er als extra een vleugje
lambiek aan toegevoegd. Dit bier is een natuurproduct zonder toevoeging van additieven.
Proef deze unieke sensatie.
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DAVID Strong Blond
Onder de Tripel K – vlag
DAVID Strong Blond 8.5” is een van de nieuwste creaties onder de Tripel K – vlag.

Stoer karakter
David heeft een stoer karakter, deze jongensnaam is van Hebreeuwse oorsprong
en is een allemansvriend.
Het is een natuurlijk biologisch bier met een subtiele bitterheid en verfijnde frisse
hopsmaken.

David is een dorstlesser van formaat

Proost !
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