
 

 

  

EGMONDSE WEIZEN  CALIFORNIA COMMON BLOND IPA 

Egmond is een waar paradijs 

voor zonaanbidders en 

wandelaars. Het brede 

zandstrand biedt vertier om 

te vliegeren, een 

strandwandeling te maken, 

neer te ploffen op een 

loungebank van een 

strandtent en heeft voor 

onze Oosterburen de 

mogelijkheid om diepe 

kuilen te graven. Hoe leuk is 

het dan dat de Egmondse 

Weizen gebrouwen is naar 

Duitse stijl, dat wil zeggen 

met 50% gerstemout en 50% 

tarwemout.  

“Zum Wohl”!! 

Dit biertje is a tribute to 

California dreamin’ aldus 

Stoked uit Schoorl. Californië 

heeft een prachtig klimaat, 

geweldige surfstranden en 

staat symbool voor de laid 

back surfcultuur. Hoe 

makkelijk is het bruggetje te 

maken naar Schoorl ☺.  

Schoorl heeft geen warm 

klimaat, maar je kunt er wel 

surfen. Zowel op het water 

als in de duinen. Voor de 

waaghalzen is dit mogelijk 

vanaf de klimduin. Uiteraard 

daarna een Stoked biertje 

om bij te komen.   

CHEERS 

 

Geen Renesse, Vlissingen of 

Zoutelande. Nee, dat is zo 

2021! Goes is dé badplaats 

die wij na zwaar beraad 

hebben gekozen voor ons 

pakket. Water is er immers 

genoeg rondom Goes.  

 

Ter educatie het volgende. 

De belangrijkste kademuur 

van de stadshaven heet de 

Bierkade. Dit bitter blond 

biertje is een mooie 

combinatie van blond en 

IPA. Laden en lossen maar 

aan die Bierkade.   

 

PROOST 

Bier: Weizen 5%  
Brouwer: Brouwerij Egmond 
Kustplaats: Egmond aan zee 
 

Bier: Amber 5,5% 
Brouwer: Stoked 
Kustplaats: Schoorl 

Bier:  Blond IPA 5,8%  
Brouwer: Emelisse 
Kustplaats: Goes 



 

 

De slimmeriken onder ons 

hebben natuurlijk allang 

gezien dat dit biertje in 

Purmerend gebrouwen 

wordt. Niet echt een 

kustplaats laat maar zeggen! 

Maar….. dit biertje wordt 

exclusief voor de strandtent 

Hartbeach in Scheveningen 

gebrouwen en is nergens 

anders verkrijgbaar (en dus 

eigenhandig opgehaald). En 

van Scheveningen kunnen 

we rustig stellen dat dit een 

kustplaats is.  

LEKKÂH! 

      

Callantsoog is één van de 

oudste badplaatsen in de 

Kop van Noord-Holland. 

Naast de bloembollen, zee, 

duinen en het strand staat 

Callantsoog bekend om het 

natuurgebied Zwanenwater. 

De plek waar, hoe kan het 

ook anders, altijd zwanen te 

vinden zijn. Ons inziens ook 

een prima plek om te 

onthaasten en te genieten 

van een wit biertje. En die 

zwanen dat geloven we dan 

wel.     

ONTSPAN EN GENIET 

Groede is de meest 

zuidelijkste badplaats van 

Nederland. En het biertje uit 

dit dorp met 940 inwoners 

en één brouwerij zit gewoon 

in jullie pakket. Dit biertje is 

een ode aan de Zeeuwse 

blonde meisjes.  

Fris als je eerste  zomerse 

vakantieliefde, bitter zoals 

die hartstocht vaak eindigt.  

Wie kent het niet ☺  

Oh ja, dit blondje is het beste 

te drinken bij een vette 

hamburger op het strand. 

LANGLEVE DE ZOMERLIEFDE

Noordwijk heeft sinds 2020 de 

erkenning als heilzame badplaats. 

Onder andere door de kwaliteit 

van het zeewater en het mooie en 

moeilijke woord “klimatologische 

omstandigheden”.  

Van Bierkwartier hebben wij 

gekozen voor de  Herrieschopper. 

Geen paniek. De naam doet 

anders vermoeden, dan dat het in 

werkelijkheid is. Deze trippel drink 

je rustig op een zwoele 

zomeravond. Het zorgt voor een 

heilzame werking is onze ervaring.    

BOKS 

ZWANENWATER IMPERIAL ZEEUWS BLOND HERRIESCHOPPER 
 

HARTBEACH SAISON

Bier: Dubbel wit 6,5% 
Brouwer:  Callantsoger bier 
Kustplaats: Callantsoog 

Bier: Zwaar blond 7,2%  
Brouwer: Dutch Bargain 
Kustplaats: Groede 

Bier: Tripel 9%  
Brouwer: Bierkwartier 
Kustplaats: Noordwijkerhout

Bier: Saison 5,8%  
Brouwer: Berging brouwerij 
Kustplaats: Scheveningen 


