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Plattegrond
Informatie

i

i
Voor CAFÉ DE BEYERD bevindt
zich het informatie punt. Hier kunt u
terecht voor:

- Verkoop munten - €1 per stuk

- Festival glazen - € 2 (borg)

- Programmaboekjes

- Overige informatie

- Glazen spoelen

- 4 -

7
3

Plattegrond Brouwerijen:
1 - Brouwerij de Beyerd
2 - Brouwerij de Pimpelmeesch
3 - Brouwerij Ramses
4 - Brouwerij Frontaal
5 - Brouwerij Dochter v/d Korenaar
6 - Brouwerij Bliksem
7 - Brouwerij Breda
8 - USA Beers
9 - Hobbybrouwerij Ut Zit Goed
10 - Beyerd Biergilde Breda
11 - Hobbybrouwerij De 3 Zwijnen
12 - Bourgogne Kruis

Ondernemers van Bourgondische
Boschstraat staan verspreid door
de straat.
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Een eigen bierbrouwerij, zal deze droom ooit uitkomen?

Het dichtst hierbij was Piet in 1983 met de Beyerd Speciaal. Een speciaal
gebrouwen bier van hoge gisting met 6,5% alcohol, amber van kleur, zacht en vol
van smaak. Het werd gebrouwen bij Brouwerij Sterkens in Meer. 

In 1988 werd hier ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Café de Beyerd
gevolg aan gegeven. Op 1 mei 1988 werd de  Beyerd Speciaal Tripel 150
gepresenteerd. Een volsmakende tripel van 8% wederom gebrouwen bij Brouwerij
Sterkens in Meer.

In 2002 zijn Mikel en Orson serieuze plannen gaan maken om een eigen brouwerij
te beginnen en dat resulteerde in de feestelijke opening hiervan in 2004. Een huis-
brouwerij met een capaciteit van 5hl. per brouwsel. Als huisbier wordt er Drie
Hoefijzers Klassiek gebrouwen. Met AB-Inbev is een licentie/overeenkomst
afgesloten om de naam Drie Hoefijzers te mogen gebruiken en het originele recept te
verkrijgen.

Het eerste jaar zijn wij begonnen met Drie Hoefijzers Klassiek en hebben wij 200 hl
van dit bier gebrouwen. Dertien jaar later heeft Joppe de Bres de roerstok
overgedragen aan Jelle Tepstra. De productie ligt
inmiddels boven de 400 hl. verdeeld over 13
verschillende bieren. Helaas is hiermee het
plafond van onze capaciteit bereikt en laten wij, om
niet zonder bier te geraken, Joppe (inmiddels werk-
zaam bij Bierbrouwerij Breda) wel eens een extra
brouwsel Beyerdbier maken.

Wij wensen u een leuk bierfestival toe !

Met gastvrije groet,
Piet, Mikel en Orson de Jongh

Voorwoord
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Brouwerij de Beyerd

Dat jongensdromen soms werkelijkheid worden, blijkt uit de realisatie van Brouwerij
de Beyerd. Na een jaar intensief plannen begint in december 2003 daadwerkelijk
de bouw. Hiermee haalt De Beyerd een stukje verloren Bredase traditie naar boven.
Waar in 1628 aan de Boschstraat brouwerij "De Drie Hoefijzers" werd opgericht, is
een kleine 400 jaar later het brouwersambacht terug in de straat. "Drie Hoefijzers
Klassiek" is dan ook het eerste bier dat hier gebrouwen wordt. Een  volgens origineel
recept gebrouwen blond, volmoutig speciaalbier met 5% alcohol. In de afgelopen 13
jaar zijn hier een aantal specialiteiten aan toegevoegd. De koperen brouwketels en
open gistkuipen geven zowel de brouwerij als het hiermee verbonden restaurant een
bijzonder nostalgische sfeer. Achter de brouwzaal ligt de lagerkelder die aanzienlijk
moderner aandoet.

BIER: Alc. Inh. Bon

Drie Hoefijzers Klassiek 5,0% 15 cl. 2
Donker-blond bier met een fruitig aroma, een zacht moutige smaak.

Beyerd Hefe Weisse 8,0% 15 cl. 2
Hefe Weizen | Volgens Reinheitsgebot gebrouwen tarwebier.

Brabant Ale 6,5% 15 cl. 2 
Trio Collaboration brew van Ramses (hop), Beyerd(gist) & Pimpelmeesch(mout)

BIS Barrel Aged 8,1% 15cl. 3
Breda Imperial Stout | Collaboration brew met Brouwerij Frontaal. 

Café Restaurant Brouwerij De Beyerd | Boschstraat 26, 
4811 GH Breda | 076-5214265 | info@beyerd.nl | WWW.BEYERD.NL

Brouwerij de Beyerd
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Ramses Bier
Ramses Bier is een brouwerij in Hooge Zwaluwe met een brouwcapaciteit van 15 HL
per brouwsel. De huidige brouwerij is in 2013 ingericht. Sinds 2007 zijn de bieren
landelijk verkrijgbaar. Ramses Bier heeft een missie en een passie: Bier brouwen voor
de mensen die daar van houden. Ramses Bieren zijn single hop en de mout is
Biologisch. Indien mogelijk worden er lokale ingrediënten gebruikt. Zo heeft ieder bier
een eigen, unieke, uitgesproken smaak en kan iedereen genieten van een of meer
vloeibare snoepjes in zijn of haar glas. Proost! 

BIER: Alc. Inh. Bon

Brabant Ale 6,5% 15 cl. 2 
Trio Collaboration brew van Ramses (hop), Beyerd(gist) & Pimpelmeesch(mout)

Zwaluws Nat 4,8% 15 cl. 2 
Weizen | Single hop Magnat

Naar de Haaien 6,5% 15 cl. 2 
Zeewater, rookmout, hout en rum | Single Hop Saaz 

Trilobiet 9,0% 15 cl. 2 
TIPA | Amarillo, Citra en Chinook

Brandgans 10,0% 15 cl. 2
Wheat wine | Single Hop Hercules

Houtwurmpje 6,0% 15 cl. 3
Barrel aged porter | Single hop Helga

Brouwerij Ramses Bier | Thijssenweg 20a | 4927 PC Hooge Zwaluwe
info@RamsesBier.nl | www.RamsesBier.nl

Ramses Bier
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Brouwerij Bliksem
Zo oud als de natuur zelf, gevaarlijk en het verrast je altijd: Bliksem! Eerlijk bier van
levensgenieters voor levensgenieters. Goed bier en goede muziek is voor ons een
perfecte combinatie en het liefste compromisloos en snoeihard. F*ck de maandag-
ochtend, geniet!
Speciaal bier wordt al heel lang gemaakt en gedronken. Een mooie traditie, maar zit
bier minnend Nederland te wachten op het zoveelste traditionele speciaal bier. Wij
vinden van niet! Traditie is goed maar Bliksem voegt er graag nog iets aan toe. Wij
bedenken uitdagende recepten, die gestoeld zijn op traditie, maar niet altijd
traditioneel zijn. We spelen met tradities, oude en nieuwe bierstijlen, experimenteren
continu en onderzoeken nieuwe smaken. Zo maakt Bliksem verrassende bieren en al-
tijd vol van smaak. 

BIER: Alc. Inh. Bon

Pale Rider 5,6% 15 cl. 2
Pale Ale | Hoppig en dorstlessend.

Blitz 6,8% 15 cl. 2
Hefe Weizen | Een blitzkrieg die je smaakpapillen verovert.

Hemelvuur 9,0% 15 cl. 2
Klassieke tripel met een Bliksem inslag.

GROM 10% 15 cl. 3
Russian Imperial Stout | Grom is Russisch voor donder.

Code Rood 9,0% 15 cl. 3
Imperial Red Ale | Barrel Aged

Brouwerij Bliksem
www.BrouwerijBliksem.nl

Bliksem
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Brouwerij Frontaal

Bierbrouwerij Frontaal is een jonge microbouwerij uit Breda. Roel Buckens is de
bierman die dit allemaal is begonnen. “Na een lange voorliefde voor speciaalbier te
hebben, was het nu tijd om zelf te gaan brouwen”. Bij Frontaal bestaat er niet één
lekker bier. Bier kan oneindig divers smaken en dat willen we laten proeven met een
brede selectie van bieren die continu wisselt. Frontaal richt zich op iedereen die open
staat voor nieuwe smaken, of je nu een beginnende bierdrinker bent of een echte
“bier-nerd”.

BIER: Alc. Inh. Bon

Tankard 3,9% 15 cl. 2 
Session IPA | Fruitig hoppig bier met aroma’s van tropisch fruit.

Freehand 7,2% 15 cl. 2 
French Saison | Droge saison met een kruidige toon van zwarte peper en honing. 

BIS 8,1% 15cl. 2
Breda Imperial Stout | Collaboration brew met Brouwerij de Beyerd. 

Billiard 10,1%. 15 cl. 3
Imperial Coffee Oatmeal Stout | Gebrouwen met 2 soorten koffie.

Rhodesian Bourbon Barrel Aged 12,0%. 15 cl. 3
Barrel aged Barleywine | Gerijpt op Heaven Hill Bourbonvaten.

Brouwerij Frontaal | Veilingkade 9a | 4815 HC Breda
info@brouwerijfrontaal.nl| www.BrouwerijFrontaal.nl.

Frontaal
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Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch

Noord-Brabant staat bekend als het land van ‘de contente mens’. Brabanders zijn
echte levensgenieters en houden van gezelligheid. De naam van de Chaamse
brouwerij geeft deze Brabantse levensinstelling op treffende wijze weer. Pimpelmeesch
is een samenstelling van pimpelen (drinken) en meesch, dialect voor mens. Eigenlijk
is een pimpelmeesch dus een vrolijke drinker. Het logo van de lachende pimpelmees
is een knipoog naar waar de Dorpsbrouwerij voor staat: de blije drinkende mens.

BIER: Alc. Inh. Bon

Baken van Breda 6,0% 15 cl. 2
Blond | Fris en licht gehopt 

Goudpel 7,0% 15 cl. 2
CPA | Chaamse Pale Ale, royaal gehopt met een aangename bitterheid.

Brabant Ale 6,5% 15 cl. 2 
Trio Collaboration brew van Ramses (hop), Beyerd(gist) & Pimpelmeesch(mout)

Socius Oak 8,5% 15 cl. 2 
Imperial Stout Houtgelagerd | Zoals de naam al zegt: Goed gezelschap!

Dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch | Ginderdoorstraat 4a | 4861 CC Chaam
0161 491615 | brouwerij@pimpelmeesch.nl | www.pimpelmeesch.nl

De Pimpelmeesch
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Brouwerij De Dochter van de Korenaar

Brouwerij De Dochter van de Korenaar is een jonge, snelgroeiende brouwerij met
vernieuwende bieren. Zowel in de hoppige trend als bieren die op houten vaten
hebben gerijpt. Verdere info zie website!

BIER: Alc. Inh. Bon

Passe-Partout 3,0% 15 cl. 1
Session IPA | Rijk smakend, laag alcoholisch blond bier. Bitterdroog en citrusfruitig.

Belle-Fleur 6,0% 15 cl. 2 
IPA | Fris, hoppig en dorstlessend met citrus/bloemige smaken.

Finesse Pure Oak  8,5% 15 cl. 3
Tripel Barrel Aged | 3 granentripel met kruidige vanilletoetsen en milde bitterheid.

Sans Pardon 11,0% 15 cl. 3 
Russian Imperial Stout | Zware bitterzoete 'Imperial Stout' met een vleugje rooibos.

Brouwerij De dochter van de korenaar | Pastoor de Katerstraat 24
2387 Baarle-Hertog, België | 0032 – 14 699 800
brouwerij@dedochtervandekorenaar.be | www.dedochtervandekorenaar.be

Dochter v/d Korenaar
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Brouwerij Bourgogne Kruis
Brouwerij Bourgogne Kruis is een familiebedrijf met een lange geschiedenis die begint
in de 18e eeuw in Oud Gastel en Oudenbosch. De brouwerij werd in 1956 verkocht.
Paul en Willem Thuring, nazaten van diezelfde familie uit Oudenbosch zijn alweer
sinds 2012 opnieuw begonnen, maar nu in hun bakermat Oosterhout. De brouwerij
staat heden ten dage bekend om zijn verschillende tarwebieren, het signatuur van de
brouwers.

BIER: Alc. Inh. Bon

Goud van Tarwe 5,0% 15 cl. 2 
Blond Tarwebier | Kracht van de eenvoud, de zomer op je tong.

Dubbel van Tarwe  6,5% 15 cl. 2
Bruin tarwebier | De vergeten smaak, een knipoog naar het verleden.

Trippel van Tarwe  8,0% 15 cl. 2
Tripel | Turbo tarwebier met 3 hopgiften.

Porter  6,0% 15 cl. 2
Irish Porter | Traditioneel Ierse porter.

Brouwerij Bourgogne Kruis| Wilhelminakanaal-Zuid 104 | 4903 RA  
Oosterhout, NB |www.bourgognekruis.com|willem@bourgognekruis.com

Bourgogne Kruis

- 12 -



Beyerd Biergilde

Het Beyerd Biergilde Breda is een club van bierliefhebbers met ongeveer 80 leden.
Het biergilde is opgericht in 1992 en nog steeds een actieve vereniging. Drie maal
per jaar komen de leden bij elkaar in het clubhuis Café de Beyerd om samen te
proeven en te praten over de speciale bieren. Éénmaal per jaar gaan wij op excursie
naar één of meerdere brouwerijen en viermaal per jaar komt ons clubblad de
“Nuchter Bekeken” uit met vele leuke verhalen en wetenswaardigheden over bier.

Wil je meer weten over ons Biergilde, vraag het aan onze leden of neem  ons clubblad
mee. Hierin staan alle activiteiten en gegevens van ons gilde.

Test uw bierkennis op onze bierproefmachine
- Deelname kost 1 bon per keer.
- U krijgt minimaal 3 proefglazen speciaalbier (5cl.)

Het is de bedoeling dat u door te kijken, te ruiken en te proeven raad welke van de
twaalf bieren in uw glas zit. U heeft hiervoor één minuut de tijd. Als U denkt dat u
weet welk bier in uw glas zit drukt u het knopje bij het bijbehorende flesje in.

Als het lampje gaat branden heeft u goed geproefd, als het fout is gaat de zoemer.
Als u het goed geproefd heeft krijgt u het volgende glas, enzovoort. Na zes goed
geraden bieren begint een nieuwe serie. De sessie is afgelopen indien u fout heeft
gekozen of  u maximaal 12 bieren juist geproefd heeft.

Voor de winnaars zijn leuke bierprijzen te winnen! Kom zeker kijken, laat u  
informeren en proef mee. Wellicht bent u een uitstekende bierproever.

Bestuur: 
Cora van Peer, Mikel de Jongh, Corné Bruininckx, Jaap van Pruijssen, Lolita Goos
Contributie Leden: € 40,- per jaar. Voor informatie over het Beyerd Biergilde Breda
kunt u zich wenden tot het secretariaat via e-mail:
secretariaat.beyerdbiergilde@gmail.com

Het Beyerd Biergilde Breda is thuis in Café Restaurant Brouwerij De Beyerd 
Boschstraat 26 | 4811 GH Breda | internet: WWW.BEYERD.NL

Beyerd Biergilde Breda
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Hobbybrouwerij Ut Zit Goed

Hobbybrouwerij “Ut Zit Goed” ontstaan tijdens de derde helft na de badminton. Na
een cursus te hebben gedaan zijn aan het brouwen geslaan en sindsdien niet meer
gestopt. We willen het graag een hobby houden en brouwen ca. 6x per jaar op Den
Diunt in Breda nabij de galderse meren, en proberen ieder jaar weer iets nieuws te
brouwen. We brouwen vooral in het najaar en winter daar we in de zomermaanden
willen genieten van het bier.

BIER: Alc. Inh. Bon

Galders Weissbier 5,5% 15 cl. 2
Weizen | Fris bier traditioneel gebrouwen met enkel water, mout, hop en gist.

Galders Blond 7,0% 15 cl. 2
Blond | Zacht van smaak met een fruitige afdronk van verse mango.

Galders Bockbier 7,5% 15 cl. 2
Bockbier | Gebrouwen met Galderse honing.

Diuntenaer 8,0% 15 cl. 2
Tripel | Kruidig met een toets van koreander.

Gevangen Liefde 8,0% 15 cl. 2
Een Galderse verrassing met een toets van sinasappel. Slogan van dit bier:
“Als ik de liefde kon vangen deed ik een fles vol en proosten we op de lol.”

Ut Zit Goed
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Brouwerij de Drie Zwijnen

Brouwerij De Drie Zwijnen is een hobbybrouwerij uit
Breda. Bierbroeders Erik, Koen, Maurice, Yann en
Wijnand zijn vaste Beyerdgangers die meer dan
geënthousiasmeerd zijn door bier. 

Ze hebben zichzelf het brouwersvak aangeleerd en
brouwen met regelmaat nieuwe en originele bieren.
Zoals ze zelf verkondigen brouwen ze alleen wat ze zelf
lekker vinden en is het altijd véél te weinig. 

Vandaag brouwen de vrienden op deze locatie. U kunt zo proeven van wat er
allemaal voor nodig is om op kleine schaal, voor eigen gebruik te brouwen.

BIER: Alc. Inh. Bon

De Drie Zwijnen Witbier 5,0% alc. 15 cl. 2

De Drie Zwijnen Porter 5,5% alc. 15 cl. 2

De Drie Zwijnen Trippelzwijn 6,5% alc. 15 cl. 2

De Drie Zwijnen Dubbel 7,5% alc. 15 cl. 2

De Drie Zwijnen
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USA Beers
USA Beer is een uit de hand gelopen hobby van een bierfanaat. Wat begonnen is
als import voor eigen koelkast, heeft zich ontwikkeld tot een internationale groothandel
met een indrukwekkend assortiment American craft beers. www.usabeer.nl

BIER: Alc. Inh. Bon

Evil Twin | Heretic USA 6,8% 15 cl. 2 
IPA | Bloedrode ale, bescheiden zoet, lekker bitter en gevaarlijk goed doordrinkbaar.

Petit Rouge | Heretic USA  5,4% 15 cl. 2
Pale Ale | Hibiscus bloemen geven het bier de typerende rode kleur én de fruitige
smaak van cranberry en granaatappel.

Brouwerij Heretic, Fairfield, California: De ontwikkeling van Heretic is heroïsch te
noemen. De nog jonge brouwerij uit Fairfield heeft binnen enkele jaren een plek
veroverd in de top van de Amerikaanse craft beer scene. Vrijwel alle Heretic bieren
worden beloond met top noteringen op toonaangevende ratingsites als RateBeer en
Beeradvocate. Heretic schroomt niet om de randen op te zoeken van het heersende
smaakpallet. 

USA Beer| Kalshoven 6 | 4825 AM | Breda  
+31 (0)76 532 82 35 | www.usabeer.nl|info@usabeer.nl

USA Beer
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Bierbrouwerij Breda
Bierbrouwerij Breda is opgericht in 2016 en is in februari 2017 in productie gegaan.
De brouwerij richt zich volledig op het brouwen voor derden. Op dit moment brouwen
we onder andere voor Bliksem, Witte Anker, iKi en De Beyerd.

De brouwerij is uitgerust met een 20 HL brouwhuis en kan zowel op fles als fust
afvullen. Tevens is er de beschikking over een tunnelpasteur, waardoor export tot ver
buiten de landsgrenzen mogelijk is. Ook is er de mogelijkheid tot nagisting op fles.

De brouwmeester is Joppe de Bres, de voormalige brouwmeester van Cafe-Restaurant
de Beyerd in Breda, een bekend gezicht in Breda en omstreken.

BIER: Alc. Inh. Bon

Eerste Brouwsel 6,0% 15 cl. 2
Blond | Echt het allereeste brouwsel uit onze ketels. Een heerlijk toegankelijk bier.

Bierbrouwerij Breda B.V. | Takkebijsters 37A | 4817 BL  | Breda
0031-6-29531203 | www.bierbrouwerijbreda.nl | niels@bierbrouwerijbreda.nl

Bierbrouwerij Breda
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Ook dit jaar zijn weer diverse ondernemers van de Boschstraat present op het Beyerd
Bierfestival. De actieve vereniging Platform Boschstraat bestaande uit eigenaren
van de panden, ondernemers en bewoners maken zich gezamenlijk sterk voor de
optimale ontwikkeling van de straat als winkel- en woonstraat. Een evenement als dit
is bij uitstek geschikt om te laten zien dat de Boschstraat een geweldige straat is.

OOg-en-blik | http://oog-en-blik.weebly.com
OOg-en-blik wil de mensen op straat laten  genieten van kunst door lege etalages in
de binnenstad van Breda mooi te maken met kunst van Bredase kunstenaars. Vandaag
organiseren zijn i.s.m. ons een kunstfestival met 30 actieve kunstenaars!
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Clemy Veeger

Margriet Kraan

Irene Ooms

Marilene Slob

Annick Gaarthuis

Renée van den Kerkhof

Annemarie Brosens

Anoesjka Raats

Anske van Ommen

Tilly Spapé

Cocky van Zanten

Christine Hooft

Diana Bijl

Jan Detrie

Esther Middel

Marian Sturkenboom

Jessica Melis

Nadieh Denise

Judith Zijtregtop

Renée Jonkers

Jolanda van Oosterhout

Marian Verdonk

Frans van den Heiligenberg

Martin Groot

Monique Thijssen

Bob Powers

Rianne de Witte

Rick van Strien

Sammie Arts

Simone Grootveld

Bourgondische Boschstraat



Bourgondische Boschstraat
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LIVE @ Bel Air !

OPEN AIR PROGRAMMA 21 MEI 2017

Renseen 14.15 - 14.45
Eigenzinnige 2 mans band met zang, keys en drums, 

jaren 80 sound met sterke melodielijnen.
Merel speelt op een klassieke basrhodes.

Cripplin Snake 15.30 - 17.00
Wie kent ze niet, dit aantal gelouterde muzikanten.

2x Willem, Cyriel, Roel en Stef staan garant voor lekkere blues.

Filet au Fonque 17.45 – 18.45
Stel jonge musici die hun instrument perfect beheersen.

Lekkere mix van funk en fusion.




