
GESCHENKEN

CATALOGUS



In deze geschenkencatalogus vind 

je een overzicht van de verschillende 

geschenkverpakkingen die wij bij 

Brouwerij De Brabandere aanbieden.

Er is voor elk wat wils.

Zo kan je voor iedere gelegenheid een 

heerlijk geschenk in huis halen.

VOOR IEDERE 
GELEGENHEID 
EEN GESCHENK 
VAN BROUWERIJ 
DE BRABANDERE

NEVER COMPROMISE ON TASTE
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1894 is een meesterwerk: een gewaagde 

combinatie van een stevig gehopte tripel 

en uitmuntend verfrissend foederbier, 

volwaardig nagegist in de fles. Dit unieke 

bier is het perfecte aperitief voor elke 

gebeurtenis.

1894

  1 x 75 cl 1894 alc. 8.0%

6  stuks / karton

REF. 616701

BEER BOX

JOUW
LOGO
HIER

De Brabandere Beer Box geeft jou 

de vrijheid om zelf vier Brouwerij De 

Brabandere bieren te selecteren en deze 

box op te vullen. Kies jouw favorieten 

of laat je verrassen door de keuze van 

De Brabandere. Deze box bezorgt 

connaisseurs en bierliefhebbers een 

onevenaarbare smaakervaring.

Wil je deze geschenkverpakking 

personaliseren? Vanaf 100 stuks 

kunnen we een sticker met jouw logo 

voorzien op de verpakking.

x 4x 1

REF. 613731

4 x 33 cl naar keuze

(bestelbaar in veelvouden van 24)

MAAK JOUW
FAVORIETE 

COMBINATIE 
VAN HEERLIJKE 
BIEREN IN DEZE 

GESCHENK-
VERPAKKING
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Petrus Blond is een verfrissend blond 

bier dat je helemaal doet wegdromen. 

Dit blond bier wordt uitsluitend met 

fijne aromahoppen gebrouwen, die 

zorgen voor een verfrissende afdronk. 

Perfect voor jouw gebalanceerd 

ontspanningsmoment.

Petrus Tripel is een unieke tripel 

gebrouwen met drie Europese 

aromahoppen. De frisse en karaktervolle 

smaak hiervan maken jouw momenten 

van ontspanning compleet. Door de 

volwaardige nagisting in de fles ontstaat 

er een fijne pareling in het kelkglas.

Deze Petrus Tradition geschenk-

verpakking bevat drie heerlijke 

klassiekers: Petrus Blond, Petrus Dubbel 

en Petrus Tripel. Deze bieren zorgen voor 

de perfecte balans zowel in het leven als 

in een goed glas bier, met dank aan onze 

koperen brouwketels.

PETRUS TRADITION PETRUS BLOND PETRUS TRIPEL

  1 x 33 cl Petrus Blond alc. 6.5%

  1 x 33 cl Petrus Dubbel alc. 7.0%

  1 x 33 cl Petrus Tripel alc. 8.0%

  1 x glas 33 cl

6  stuks / karton

REF. 619301 REF. 613731 REF. 613732

x 3 x 1

  1 x 75 cl Petrus Tripel alc. 8.0%

6  stuks / karton

  1 x 75 cl Petrus Blond alc. 6.5%

6  stuks / karton

x 1 x 1
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4 x 33 cl Kwaremont alc. 6.6%

  1 x glas 33 cl

4  stuks / karton

REF. 619358

Bike first,
Kwaremont later

x 4 x 1x 1

Kwaremont is het bier van kopmannen en kopvrouwen, maar vooral van iedereen met een 

hart voor fietsen. Kwaremont is de beloning na elke rit. Zelf getrapt of aangedreven.

Kort of lang. Over kasseien of macadam. Snel of traag. Kwaremont is er voor elk seizoen.

Want een gepassioneerd fietser zit nooit stil.

Kwaremont is met liefde gebrouwen voor elke fietser en dus is deze geschenkkassei het 

perfecte geschenk voor de fietsliefhebber.

Kwaremont is karaktervol en pittig gekruid. Het is een heerlijk bier dat zorgt voor een flinke 

dosis vloeibare suikers na een stevige inspanning. 

KWAREMONT

  1 x 75 cl Kwaremont alc. 6.6%

6  stuks / karton

REF. 615704
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x 4 x 1

RED BY PETRUS

Zin in een intrigerend bier? Dan is RED 

by Petrus zeker iets voor jou. Een bier 

voor de durvers. Volmondig en krachtig, 

zonder de aangename smaak van 

krieken te vergeten. Giet vlot binnen, je 

bent gewaarschuwd.

4 x 33 cl Red by Petrus alc. 8.5%

  1 x glas 33 cl

4  stuks / karton

World
Beer
Challenge

2021

       Silver Medal

WIEZE TRIPEL

Hét bier van Wieze, bekend voor zijn 

legendarische Oktoberfeesten en de 

iconische Garçon op het etiket.

Wieze is een eigentijdse parel van hoge 

gisting. Bier met een fijne bitterheid, licht 

kruidige smaak en toetsen van citrus.

  1 x 75 cl Wieze alc. 8.5%

6  stuks / karton

REF. 615735 REF. 619336

x 1
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BROUWERIJ DE BRABANDERE

RIJKSWEG 33

B-8531 BAVIKHOVE

INFO@BROUWERIJDEBRABANDERE.BE

WWW.BROUWERIJDEBRABANDERE.BE

VOLG ONS


