
 

BLOND PRAEDICARE – Axes Castellum Kloosterbier – Zwolle – 6,8%  

Deze brouwerij huisvest in de kelders van het Dominicanenklooster te Zwolle. De naam 

Praedicare komt van Voorspellen/Waarzeggen/Prediken. Deze blonde is subtiel, vol en 

kruidig. Volgens de brouwer voorspelt deze Blonde volop genot…… 

VURIGE NON –  Dorpsbrouwerij De Pimpelmeesch – Chaam – 7%   

Ondanks dat het geen klooster of abdijbier is, past die qua titel perfect bij het thema. 

De Vurige Non is een glorieus robijnrood bier van hoge gisting. Wees voorbedacht bij 

het openen van dit bier, Vurige Non kan wel eens uit de fles vlammen...   

SION TRIPEL – Brouwerij Nieuw Sion – Diepenveen – 8% 

De jongste brouwerij in dit pakket, brouwt sinds een klein jaar volgens een 

eeuwenoude kloostertraditie. Klooster Nieuw Sion is van oudsher een boerenklooster 

en ook nu werken ze het liefst met graan en hop uit de directe omgeving. 

ABT TRIPEL – Berne Abdijbier – Heeswijk Dinther – 9%  

Deze brouwerij brouwt volgens eeuwenoude traditie van de Norbertijnen van Abtdij 

Berne. Dit is een echte krachtige tripel met lichte kruidentonen en gemakkelijk 

‘doordrinkbaar’ waardoor dit abdijbier als ’gevaarlijk lekker’ wordt ervaren.  

TRIPEL IPA – Brouwerij Kleiburg – Amsterdam – 9,5%  

Midden in de Amsterdamse Bijlmer staat de brouwerij van het Kleiklooster, waarbij 

eeuwenoude tradities worden gekoesterd met een moderne twist. Dit bier is een 

combinatie van kracht en kruidigheid van de tripel met een breed hopprofiel van IPA. 

Kloosterbier  

ABDIJBIER ROLDUC DUBBEL – Brouwerij Rolduc – Kerkrade –  7%   

De mooie donkere kleur van deze dubbel verwijst naar de monnikspij en de smaak is vol 

en afgerond met tonen van koffie en pure chocolade. Deze brouwerij is gevestigd op 

het eeuwenoude Abdijcomplex Rolduc in Kerkrade en stamt uit de 10e eeuw 

ABDIJBOCK  Sancti Adalberti – Brouwerij Egmond – Egmond aan den Hoef – 6,5%  

Dit is een bockbier met een volle smaak, fris en een bittertje. Bock voor het hele jaar 

rond. Deze relatief jonge brouwerij is in 2018  feestelijk geopend in Egmond aan den 

Hoef, door de Abt van de Abdij van Egmond.  


