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eau de biere &amp; nieuwe bieren om de lente te vieren

Bekijk dit bericht in je browser

EAU DE BIERE & NIEUWE JESSENHOFKE BIEREN OM DE LENTE TE VIEREN
Beste Jessenhofke fan,
De dagen worden langer, de vogels fluiten en hopelijk krijgen we binnenkort ook die vervelende
coronabeestjes weer in hun kot.
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Om de lente te vieren lanceren we onze eau de biere en hebben wij weer nieuwe smakelijke biertjes voor u
klaar staan om te degusteren.
Kwestie van de zon met een stralende glimlach tegemoet te drinken!
Onze limited edition eau de biere bierbrand Pere Louis van 45%, beschikbaar in 50% bierbrand en
100% bierbrand in genummerde herbruikbare gepersonaliseerde flessen van Flaske staat klaar om
uitgeleverd te worden.
Je kan nog steeds kiezen voor Arvum, de variant van de MAYA met
lokale gerst van de abdij van Herkenrode.
We kunnen u ook de 6% versie van de PMPRNL aanbieden onder de
naam Breinstorm, ten voordele van het fonds Breinstorm van de UZA
foundation,
U kunt ook kiezen voor een 8% versie uit de Breinstorm familie met als
naam H20+NaCl. Dit is een uniek bier waar gefilterd zeewater werd
gebruikt als deel van het brouwwater.
Ten slotte aan het bier gamma toegevoegd bieden we U een
Wallabierke Citriodora (honngbier van 7.5% met biologische
ingredienten) toegevoegd aan de te verdelen producten.
Natuurlijk kunnen jullie ook nog steeds van onze eigen bieren RGLR,
MAYA, TRPL, PPRNL, BRWN en RSRV? Hiernaast bieden we u in
onze eigen huisstijl ook OLAF(tripel van 9%).
Naast de verkooppunten op onze website gerangschikt per provincie kunnen al onze bieren ook online
aangekocht aan via ons partner bierwebshop
Vorig weekend zijn de rondleidingen met uitgebreide proeverijen op het terras terug gestart. We zijn ook blij
jullie binnenkort hopelijk talrijk terug te mogen verwelkomen. Je kan hiervoor onze facebook waar we alle
openbare rondleidingen aankondigen als event.
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Gert & Christel
Brouwerij Jessenhofke
Simpernelstraat 17
3511 Kuringen

Biologische Brouwerij Jessenhofke
Simpernelstraat 17
3511 Hasselt
Belgium

U ontvangt deze e-mail omdat u zich ingeschreven hebt via onze website. Als u zich wil uitschrijven dan kan u een
mailtje sturen naar info@jessenhofke.be.

Je profiel aanpassen - Uitschrijven
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