
Bokbier proeverij 2021 

Nr  Bier  %  Beschrijving  Cijfer 

1 Opener Hamse - 
BOKspring 

6,4 Ons huisbier samen gebrouwen door Frank & Ferry bij Opener. 
Deze ondergistende blonde Bokspring is fris hoppig en doordrinkbaar. Een 
allemansvriend dus, gebrouwen door biervrienden voor biervrienden. 

 

2 Oedipus -
Madeleine (TAP) 

6,5 Klassiek qua stijl maar natuurlijk met een Oedipus twist. Het bier is ondergistend 
en heeft een moutachtig karakter. Aroma's van toast, biscuit, karamel en 
chocolade. Door de hop ook bloemig & kruidig. Tapbier! 

 

3 Brabandere -
Kwaremont Bok 

6,6 Dit bier van de Brabandere ruikt naar karamel, toffee, pruimen en gedroogd fruit. 
Het heeft een lichtzoetige karamelachtige smaak met tonen van een verse kop 
koffie. Het heeft ‘n strakke bittere afdronk. 

 

4 Texels -  Bock 7,0 Texels Bock heeft een dieprode kleur en typische karamelsmaak omdat de 
brouwers gebruik maken van geroosterd gerstemout. De speciale hopsoorten 
geven een aangenaam ‘bittertje’ in de afdronk. 

 

5 La Trappe  -
Bockbier 2015 
(TAP) 

7,0 La Trappe Bockbier werd in 2014 verkozen tot Lekkerste Bockbier van 
Nederland. Dit pittige, aangenaam bittere bockbier zit vol verrassingen. Kruidige 
aroma's met een zoete ondertoon geven dit enige trappisten Bockbier ter wereld 
zijn unieke karakter. Vintage! 

 

6 Big Belly 
Brewing -
Bockenreyder 

7,0 Gebrouwen met vier verschillende granen, vanille en speculaas. Deze 
bijzondere combinatie maakt van de Bockenreyder echt een zeer bijzonder bier. 
Heerlijk in combinatie met een stroopwafeltje. 

 

7 Bird Brewery - 
Lekker in de 
Kauw 

7,0 Dit is een traditionele Herfstbok. Dit bier bevat een mix van karamel, herfstfruit 
en lichte hopbitters. Van Lekker in de Kauw krijg je het dus zeker heerlijk warm! 
Vat geen Kauw Boy! 

 

8 Kompaan – 
Choc ‘N Awe 

7,2 De mannen van Kompaan voegde extra cacao toe aan deze traditionele bok, 
wat ‘m net even wat uitdagender en speciaal maakt. 

 

9 Brand Dubbel 
bock 2021(TAP) 

7,5 De jaarlijks terugkomende Dubbelbock van ons huisbier, dubbel gerijpt dus 
dubbel zo lekker! Tapbier! 

 

10 Ramses - 
Huismoeder 

7,5 Deze ‘smoked tea brown ale’ is door Ramses gebrouwen als een Bock met 
daaraan een aangename dosis Lapsang Souchong Butterfly Tea toegevoegd. 
De thee geeft het bier een uitdagende branderig/rokerige smaak. 

 

11 Ramses – 
Lambok  

7,5 Fris bokbier. De onder gist en de donkere moutsoorten zorgen voor een mooie 
dropachtige smaak. Het toevoegen van extra dry hop tijdens de lagering 
versterkt de hopsmaak en de hopgeur zonder het bier bitterder te maken. 

 

12 Paulaner - 
Salvator 

7,9 Deze echte duitse ondergistende Dubbelbock cobineerd fijne hoppen en 
donkere barley malts. De beierse paulaner monniken dronken salvator vroeger 
als voedselvervanger gedurende de vastentijd. 

 

13 Hommeles - 
Bokkepruik 

8,0 Bokkepruik is een Dubbelbok met rookmout en honing van imkerij TwoBee uit 
Houten, waarschijnlijk sta je de volgende dag met een Bokkepruik op als je er te 
veel drinkt! 

 

14 Schneider 
Weisse – 
Aventinus T06 

8,2 Dit is de oudste Weizen Dubbelbock van de Freistaat Beieren, gebrouwen sinds 
1907. Zijn krachtige body in combinatie met de zachte, zoete moutaroma’s doet 
je smelten. Bockbier met tarwe dus extra zachte smaak! 

 

15 Frontaal – Heel 
Holland Bockt! 

8,5 Een pastry bock uit Breda. Elk jaar brouwt frontaal een andere seizoensbier met 
een ander Heel Holland Bakt thema. Deze staat in het teken van Tiramisu, een 
vloeibaar dessert dus! 

 

16 Texels – 
Stormbock 

10,0 Een moutige gerstewijn met een rijk aroma, licht zoete nasmaak en zacht bittere 
afdronk. Een aangename storm in een glas water. 

 

17 Muifel - Bockski 10,6 Deze geturfde whisky dubbelbock van 10,6% is een hele dikke kneiter!. Geen 
barrel aging, geen whisky toegevoegd maar een vleugje turfrook geeft een 
prachtige whiskybeleving. 

 

18 Schneider – 
Aventinus 
Eisbock T09 

12,0 Krachtige en smaakvolle Eisbock van de Aventinus, oftewel de extra sterke 
variant van de Aventinus 6. Een heerlijke slaapmutsje als afsluiter 😉 

 

 


