
 

 
  

Mr. NEGATIVITY GEMBER NEUTRAAL BRUTE SNOR 

Wat een jaar! Benzineprijzen 

tot recordhoogte, gas en 

elektra zijn luxe, de prijzen in 

supermarkten lijken op die van 

juweliers. En niet onbelangrijk, 

bier wordt steeds duurder. 

Mr. Negativity heeft alle reden 

om zo te denken.  De brouwer 

wil juist met dit biertje weg 

met al het gezever en gedram 

van dag. Wij van Kroegpraat 

haken hierop in en zorgen 5x 

per jaar voor een positief 

moment. Ons goede 

voornemen voor 2023? Geen 

prijsverhoging doorvoeren! 

 

BLIJF POSITIEF 

Is het nu gember of gender 

neutraal bier? Bij  gender-

neutraliteit wordt er juist 

geen onderscheid gemaakt. 

Of je nu V, M of X bent. Dit is 

in 2022 bij wet aangenomen.     

Deze IPA is een  eigenwijs 

biertje voor iedereen, met 

een vleugje gember. Totaal 

niet truttig, maar juist pittig 

van smaak. Het bier is 

daarnaast gebrouwen door 

mensen voor wie op dit 

moment een baan ergens 

anders niet vanzelfsprekend 

is. Dus geen onderscheid!      

 

XXX 

 

De bekendste “snorremans” 

van Nederland is azijnzeiker 

Johan Derksen. Deze brute 

snor heeft in 2022 zijn 

jeugdzonde opgebiecht, wat 

in Nederland leidde tot een 

gigantische rel omdat hij zijn 

excuses niet aanbood. 

  

Het biertje in het pakket is 

juist niet voor azijnzeikers, 

maar past bij de tijd van het 

jaar. Proosten op het nieuwe 

jaar en gezelligheid. Daar 

hoort natuurlijk een 

champagnebier bij. 

 

PROOST 

Bier:  Dubbel 8%  
Brouwer: Chaos bieren 
 
 

Bier: IPA 5,7% 
Brouwer: De 7 Deugden 

Bier:  Champagnebier 7,4%  
Brouwer: De Snor 
 



 

 

GROOT GESCHAPEN GRAANSILO

Ook Kroegpraat ontkomt niet 

aan de verschrikkelijke oorlog 

tussen Rusland en Oekraïne. 

De kranten staan dagelijks vol 

met vreselijk nieuws en 

gruwelijkheden. Ook was de 

oorlog de aanleiding van de 

graan- en energiecrisis. Met 

dit biertje van Graansilo (waar 

130 jaar geleden granen 

werden verhandeld) proberen 

wij voor jullie in ieder geval 

een eigen graanvoorraadje 

veilig te stellen. Elk biertje is 

immers een boterham ☺          

 

BIER… DAAR ZIT WAT IN 

In maart 2022 nam Nederland 

afscheid van Sven Kramer en 

Irene Wüst.  

Irene is Nederlands best 

presterende Olympiër met 13 

medailles. Sven staat bekend 

om een ongekende 

hoeveelheid baanrecords, 

maar ook om de beroemde 

wisselfout ☺.  Beiden terecht 

de koning en koningen van de 

klapschaats. Het biertje van 

de Blauwe IJsbeer begeeft 

zich ook op glad ijs. Blond bier 

van 10%!   

 

BRRRRR….. 

 

 

De politiek en de boeren 

gaan dit jaar niet hand in 

hand. De stikstofcrisis en de 

stikstofkaart leidde tot de 

nodige protesten van 

boeren. Met acties in Den 

Haag, snelwegblokkades en 

het thuis bezoeken van een 

minister toonden ze aan dat 

ze trots waren om boer te 

zijn. Boerentrots van 

Meuleneind is een ode aan 

de boer. Zonder boeren 

geen bier. En dat omarmen 

wij     

 

PROUD TO BE A FARMER

Grensoverschrijdend gedrag heeft 

in 2022 een nieuwe betekenis 

gekregen nadat oud voetballer en 

directeur van Ajax dickpics 

doorstuurde aan vrouwelijke 

collega’s. Veel media aandacht 

was wat volgde. Alleen onbekend 

is of hij nu wel of niet groot 

geschapen is. Als we het moeten 

afmeten aan zijn lichaamslengte.. 

Het biertje is wel groots. Blond, vol 

(van smaak) en een licht bittere 

afdronk. In ieder geval minder 

bitter dan de afdronk die de 

vrouwelijke collega’s hadden.  

 

GENIET, MAAR MET MATE 

KLAPSCHAATS BOERENTROTS 

Bier: Blonde Barly 10% 
Brouwer: Blauwe IJsbeer 
 

Bier: Tripel 8%  
Brouwer: Meuleneind 
 

Bier: Blond 7%  
Brouwer: Platte Harnas 

Bier: Tripel 8%  
Brouwer: Graansilo 


