Productenlijst inhoud pakketten Filliers en Bieren BZK
Stokerij Filliers
Filliers Barrel Aged Genever 8yo 70cl

Zilver op de Sip Awards (Internationaal Spirit competitie)
Alcoholpercentage:

40%

Deze jenever is meer dan 8 jaar gerijpt in vaten van Amerikaans eikenhout. Door het rijpingsproces
wordt de smaak van jeneverbes milder, maar het kruidige bitter is nog altijd aanwezig. Deze jenever
is ideaal om te mixen en vormt een perfecte basis voor iedere cocktail. TASTING NOTES: Warm &
peperig, met de geur van vanille en een vleugje nootmuskaat en bittere karamel.

Filliers 38% 100cl stenen kruik

De Filliers oude graanjenevers worden opgedeeld volgens het aantal jaren (5 of 8 jaar) waarop de
zorgvuldig geselecteerde jeneverbes distillaten rijpen op eikenhouten vaten.

De geur van de 8 jaar oude graanjenever is zeer zoet en bijzonder aangenaam, complex. In de mond
is hij bitter en zoet, met toetsen van vanille, peper en kaneel. Een lange, licht bittere tot zoetvanilleachtige afdronk.

Filliers appeljenever 70cl

Alcoholpercentage:

20%

Soort:

Fruit

Lekker bij:

Aperitief

Smaak:

Appel

Zo heerlijk fris, daar wil je gewoon je tanden in zetten.

Filliers Vanille jenever 70cl

Alcoholpercentage:
Soort:

Cream

Lekker bij:

Dessert

Smaak:

Vanille

17%

Puur, gekoeld of met ijs, de aromatische smaak van vanille komt altijd tot z'n recht.

Geniet van de ultieme combinatie van graanjenever, room en vanille. Filliers Vanillejenever is een
nieuwe manier om vanille te ontdekken en jezelf te verwennen. Heerlijk als digestief en je drinkt hem
het best koud, puur of on the rocks.

F i l l i e rs C ra n b e r r i e s j e n e ve r 70 c l

Alcoholpercentage:

20%

Soort:

Fruit

Lekker bij:

Apperitief

Smaak:

Rode vruchten

Rode en zwarte aalbessen? Da's het beste van het bos, samen in één fles.
Filliers Bessen jenever wordt op geheel natuurlijke wijze bereid met het verse sap van bessen. Proef
deze Bessen jenever en laat je verleiden door zijn verrassende smaak! Heerlijk als aperitief en je
drinkt hem het best koud, puur, in the mix of on the rocks.

Filliers Vlierbloesem jenever 70cl

Alcoholpercentage:

20%

Soort:

Fruit

Lekker bij:

Apperitief

Smaak:

Vlierbloesem

Proef de zomer met deze nieuwe verrassende jeneversmaak.
Filliers vlierbloesemjenever wordt op geheel natuurlijke wijze bereid met het extract van
vlierbloesems. Proef deze vlierbloesemjenever en laat je verleiden door zijn verrassende smaak!
Heerlijk als aperitief en je drinkt hem het best koud, puur, in the mix of on the rocks.

Filliers jenever glas

Blanco jenever glas

Filliers Dry Gin 50cl ‘Classic’

s Lands bekendste jeneverstokerij Filliers lanceert een eerste gin. De Filliers Dry Gin 28 is gemaakt op
basis van een oud recept uit 1928 van wijlen Firmin Filliers. Ze wordt ambachtelijk vervaardigd in
kleine koperen ketels. Ze zijn in gelimiteerde oplage met de hand vervaardigd en genummerd. Voor
de productie ervan kiest men voor Belgische hop, omwille van de aparte bitterheid.
Smaak: Een zeer florale, maar ook kruidige gin. Met een aroma van citrus, koriander en lavendelbloesems neemt hij je helemaal mee.
Botanicals: Deze gin is samengesteld op basis van 28 verschillende botanicals. Vandaar ook de
naam. In deze gin zitten onder meer: gember, lavendelbloesem, korianderzaden, Angelica wortel,
kalmoes, gember, lavendelbloesems, korianderzaden, Angelica wortel, kalmoes, verse citrusvruchten, kardemom, gentiaanwortel en hopbellen.
Alcoholpercentage: 46 procent
Goud op de Sip Awards (Internationaal Spirit competitie)

Filliers Dry Gin 50cl ‘Pink’

Filliers Dry gin 28 Pink is gebaseerd op het authentieke recept van Firmin Filliers (1888-1965, 3e
generatie Filiers meesterdistilleerders). De smaak van onze prijswinnende Filliers Dry Gin 28 werd
verfijnd met framboos en gojibessen wat zich vertaald in een fel roze en fruitige Gin. Hij heeft een
opvallend roze kleur en is zeer zoet in de neuw van aroma. Gojibessen worden gezien als superfood

en worden al eeuwenlang gebruikt in de Chinese geneeskunde. Veel medische positieve
eigenschappen worden toegeschreven aan deze bessen, proberen zouden we zeggen.

Dry Gin 50cl ‘tribute’

Deze Limited Edition gin is een eerbetoon aan Firmin Filliers, 3e generatie master distiller en de
bedenker van Filliers gin in 1928. Gebotteld in de oorspronkelijke flesvorm met het etiket uit de jaren
'20. Firmin Filliers gebruikte toentertijd zijn knowhow in het maken van distillaten om een gin te creëren
met 28 botanicals. Aangezien zijn neef apotheker was, liet hij deze gin bottelen in een apothekersfles,
omdat hij op deze manier erg makkelijk aan flessen kon komen.
Proefnotities:
Neus: Complex geheel met duidelijke aroma's van jeneverbes, lavendel en hop.
Smaak: Fris met een gebalanceerde jeneverbes smaak, afgewisseld met subtiele tonen van mout, hop,
engelwortel en lavendel.
Afdronk: Fris en droog.

Filliers Gin glas

Remedy Spiced Rum 70cl

Alcoholpercentage:

41,8%

Remedy Spiced Rum is een fijne blend gemaakt van Caribische rum uit de landen Trinidad & Tobago,
Barbados en de Dominicaanse Republiek
De fijnste kruiden zoals vanille, sinaasappelschil en kaneel worden aan deze blend toegevoegd om
een karaktervolle, veelzijdige gekruide rum te creëren.
Volgens de legende is Remedy Spiced Rum gemaakt ten tijde van het verbod in de Verenigde Staten
De apotheker Frank M. Farrington ontwikkelde vervolgens deze nobele gekruide rum. Het recept was
zo succesvol dat de remedie gekruide rum puur, op ijs of in verschillende cocktails werd gebruikt
Kleur: fijne mahonie kleur; Geur: heerlijk, kruidig. Smaak: Aroma vol karakter met een aangename
zoetheid. Fijne tonen van vanille, sinaasappelschil, kaneel en peper geven het een unieke smaak.

Filliers Koffie 70cl

Alcohol: 17%
Aroma & smaak: De basis is - net zoals de Caffe Latte tegenhanger - 5 jaar oude Filliers graanjenever
die geblend wordt met kwaliteitskoffie (type Arabica).

Aanbevolen serveerwijze: Bij koud winterweer buiten is 'm buitengewoon heerlijk wanneer ie
opgewarmd is. Hartverwarmend zonder meer!

Glas Filliers Koffie

Filliers Advocaat 10cl

Alcoholpercentage :

14%

Lekker bij : Dessert, Koffie , Patisserie
Heerlijke advokaat likeur, in vele handige formaten.
Filliers Advokaat is een zachte likeur, met zorg bereid uit verse eieren, volle melk, suiker en alcohol.
Verrijkt met natuurlijke aroma’s. Ingrediënten: Alcohol, suiker, gecondenseerde melk, verse eieren,
aroma’s, E102, E110, E122, E339 en E509.
Advokaat lepelt u lekker als tussendoortje. Maar waarom zet u hem niet als kroon op uw kookwerk?
Gerechten als coupe Advokaat, Advokaatsoes of tiramisu hebben recht op een advokaat van
topformaat: die van Filliers. Smakelijk!

Bieren

Pakket koker Blond

Pakket koker Dubbel

Pakket trippel Zot

Pakket trippel Bourgogne

Pakket dubbel Bourgogne

Producten Brouwerij Bourgogne de Flanders

Bourgogne de Flanders 33cl

Alcoholpercentage:

5%

Soort: RoodBruin/Donker
Gisting:

Gemengd

Smaak:
Zacht, licht zoetig-zurig (zoethout) met mooie ronde en korte afdronk van gebrande
mout; rijk van smaak voor zijn relatief laag alcoholpercentage
Bourgogne des Flandres wordt gemaakt door een bruin bier van hoge gisting uit Brugge te mengen
met friszure lambiek van de Brouwerij Timmermans. Het resultaat is een verrassend roodbruin bier,
laag in alcoholpercentage.
Bourgogne des Flandres is de echte smaak van Brugge. Het is de gemengde gisting die dit bier zo
verrassend maakt. Dankzij de doordachte blend van bruin bier van hoge gisting met de beste
spontaan gegiste lambiek en de maandenlange rijping in de eiken vaten, krijgt dit roodbruine bier
een volle romige smaak.
Dit bier, dat dicht aanleunt bij de donkere Vlaamse bieren, verschaft een gevoel van welzijn,
afgewisseld met zoete accenten, bitter maar droog en met een scherpe afdronk die zijn nobele aard
beklemtoont.
In 2009 kreeg dit bier 3 sterren op de Superior Taste Award van het International Taste & Quality
Institute.

Glas Bourgogne de Flanders 33cl

Blonden Os 33cl

Alcoholpercentage: 6,5%
Soort: Blond Ale
Gisting: Hoog
Lekker bij: Kazen (harde kazen)
Blonden Os een ambachtelijk bier van hoge gisting dat historisch gebrouwen werd in de brouwerij
Bourgogne Des Flandres te Brugge. Op het eerste zicht doet dit blonde bier denken aan de wonderlijke Vlaamse bieren van vroeger met zijn eenvoud en natuurlijke elegantie.

Glas Blonden Os 33cl

Gordon X-mas 33cl

Alcoholpercentage: 8,8%
Soort: Donker robijn
Gisting: Hoog
Lekker bij: Wild
De Gordon Xmas werd in de jaren dertig gecreëerd en luidde daarmee de traditie van de kerstbieren
in. Voor de kerstperiode trekt Gordon zijn feestkleding aan. Zijn smeuïge schuim contrasteert met de
robijnrode kleur van het bier en smelt in de mond weg als sneeuw voor de zon. Een absolute must
onder de kerstboom!
Dit kerstbier heeft een erg krachtige en gecorseerde smaak. Vanaf de eerste slok geniet je van de
zachte smaak en de lange afdronk. Zijn houtachtige strengheid wordt loyaal gecombineerd met zijn
zoetere tegenhanger en toch dringen ze elkaars smaakterritorium niet binnen. De zachte smaak verwent tong en gehemelte terwijl het krachtigere aroma langzaam in de keel wegsmelt.

Glas Gordon X-mas 33cl

Producten Brouwerij Halve Maan
Brugse Zot Blond 33cl
Is een goudblond bier met een rijke schuimkraag en een fruitig en kruidig aroma. Het bier wordt gebrouwen met vier verschillende moutsoorten en twee aromatische hopvariëteiten die het bier een
unieke smaak geven.

De smaakbeleving neigt naar een zekere bitterheid. In het complex karakter vallen ook citrusachtige
toetsen te ontdekken.
Brugse Zot is een natuurlijk bier, dat ontstaat uit een selectie van alleen de beste ingrediënten. De
hergisting op fles zorgt er bovendien voor dat het bier een langere natuurlijke houdbaarheid heeft.
Het bier is uiterst geschikt in combinatie met diverse culinaire specialiteiten op basis van vis en
schelpdieren, rundsvlees en desserten gebaseerd op rode vruchten.
Brugse Zot heeft een alcoholpercentage van 6%.

Fles 75cl

Sport Zot 33cl
Is het eerste alcoholvrije speciaalbier met smaak in België. Als basis wordt de bekende Brugse Zot
blond gebruikt, die gebrouwen is met 4 verschillende moutsoorten en 2 aromatische hopvariëteiten.

Onze brouwers ontwikkelden een unieke filtratietechniek waarbij op een volledig natuurlijke wijze
alleen de alcohol uit het bier wordt gefilterd. Het resultaat is revolutionair: een sprankelend alcoholvrij bier met de smaak van een kwalitatief speciaalbier!
Het bier is ontstaan uit een selectie van alleen de beste ingrediënten. Door het gebruik van aromatische hop heeft het een complex karakter met toetsen van citrus.
Het bier spreekt niet alleen sporters aan, maar liefhebbers van speciale bieren. Door de fijne bitterheid combineert dit alcoholvrije bier ook uitstekend in de gastronomie.
Het bier Sportzot is gebrouwen door De Halve Maan en bevat 0.4% alcohol. Dit product wordt aangeboden in een 33 cl fles.

Brugse Zot Dubbel 33cl
Is een donker bruin bier, neigend naar robijnrood. Gebrouwen met zes speciale moutsoorten, heeft
het bier een uniek en rijk aroma waarin de geur van honing, amandel, chocolade en zelfs bruine suiker te ontdekken valt.

De smaakliefhebber ontdekt een complex palet van geroosterde mout en een unieke bittere toets,
dankzij de Tsjechische Saaz hop. Het bier laat een warme gloed na in de mond met een bittere, hoppige afdronk waarin de smaak van zoethout en zelfs koffiebrand kan in herkend worden.
Brugse Zot Dubbel combineert heerlijk met wildstoofpotjes, diverse kazen en desserten met pure
chocolade.

Fles 75cl

Metalen koker met Brugse Zot ‘Blond’ of ‘Dubbel’ 75cl

Glas Brugse Zot 33cl

