Beknopte omschrijving bieren Hobbybrouwerij De Tuimelaar
no.

Biertype

botteldatum

alc.%

omschrijving

78

Speculaasbier

verwacht 2017

77

Bokbier

verwacht 2017

76

Weizen

verwacht 2017

75

Dubbel

verwacht 2017

74

Tripel

verwacht 2017

73

verwacht 2016

72

American Red
Ale
Blond

71

Bokbier

28 mei 2016

±8,2

Geduld! Deze is voor de herfst.

70

Quadrupel

16 april 2016

±8,7

69

Weizen

20 maart 2016

±5,3

68

Tripel

30 jan. 2016

±9,0

67

Ale

30 jan. 2016

±6,7

66

Stout

20 dec. 2015

±9,0

verwacht 2016

Een weihenstephan-kloon naar beproefd recept. Vergeet het bezinksel onderin de fles niet mee
te schenken!
Om onduidelijke redenen zijn we het minst tevreden over onze tripelbieren. Dit is een nieuwe
poging.

Kopie van no.59. Heerlijk voor de liefhebber.

65

Blond

29 nov. 2015

±5,8

Deze blonde is wild in de fles. Open voorzichtig.

64

5 juli 2015

±5,3

Sommige brouwers gebruiken bietensap voor een mooie kleur. Wij gebruiken alleen een combi
van moutsoorten voor een rode gloed. Gebrouwen met Amerikaanse hopsoorten.

63

American Red
Ale
Bokbier

5 juli 2015

±8,1

62

Weizen

25 feb. 2015

±5,3

61

Quadrupel

23 jan. 2015

±8,5

60

Blond

23 jan. 2015

±6,6

Een tikje zoeter dan no.56 en daarom beter in balans.

59

Stout

23 jan. 2015

±8,9

Krachtig bier waarin o.m. drop, koffie en rozijnen zijn verwerkt.

58

21 dec. 2014

±6,6

57

Belgische Pale
Ale
Bokbier

22 juni 2014

±8,7

We zijn nog steeds tevreden over ons bokbier, hoewel deze eigenlijk te sterk is voor het type.

56

Blond

6 mei 2014

±6,6

Een mooi droog bier.

55 Ale

5 april 2014

±7,3

54 Weihenstephan

1 maart 2014

±6,5

53 Rookbier

1 feb. 2014

±7,0

52 IPA

26 dec. 2013

±7,5

51 Blonde

okt-13

??

Een weihenstephan-kloon naar beproefd recept. Lekker fris.

Zeer ver uitgegist dus een droog tarwebier. De kruidnagel komt duidelijk naar voren. Koud
serveren is het lekkerst.
Een variant op no. 39 maar met Amerikaanse hopsoorten. De combi past nog niet zo goed bij
elkaar. Een bier om enkele maanden rust te geven.
Onze allereerste IPA.
Door stokkende vergisting noodgedwongen te vroeg gebotteld. Het resultaat: een wilde blonde.
Alleen de brouwers mogen deze uitschenken.

50 Bokbier

19 mei 2013

±7,7

Een kopie van no.29 uit 2010, en net zo goed.

49 Kuitbier

21 april 2013

±6,3

Gebrouwen naar oud-Hollands recept met haver en tarwe. Ons kon het niet bekoren.

48 Tripel

2 feb. 2013

±7,7

47 Blond

3 jan. 2013

±6,3

Nog steeds een grote wens: een tripel die de vergelijking aan kan met grote trappistenbieren.
Deze was goed, maar niet goed genoeg.
Een lekker doordrinkbaar bier. In de winter gebrouwen voor de zomer.

46 WInterbier

10 nov. 2012

??

Herhaling van ons succesnummer uit 2009 (no. 24)

45 Bokbier

16 sept. 2012

±7,0

44 Ale

3 juni 2012

±6,3

Zoals 37 maar met hogere hopgift. Helaas eindigde het stamwortgehalte iets te laag naar onze
smaak.
Ook deze kennen we al: zie nr. 32.

43 Blond

5 mei 2012

±6,9

Zie onder nr. 38.

42 Weihenstephan

31 maart 2012

±4,9

41 Tarwebier

14 feb. 2012

±5,3

Als weizen goed gelukt maar de specifieke kruidnagel van de weihenstephan kwam niet helemaal
uit de verf.
Nu op z’n Belgisch dus met koriander en sinasappelschil. Heerlijk fris op warme dagen.

40 Tripel

6 dec. 2011

±6,9

We blijven het proberen maar zijn nog niet geheel tevreden. Deze tripel had droger gemogen.

39 Rookbier

15 nov. 2011

±7,3

38 Blond

2 juli 2011

±6,9

Op voorhand waren sommigen kritisch. De niet overheersende rooksmaak is ons echter zeer
goed bevallen. Aanrader!
Zie onder nr. 34.

37 Bokbier

29 mei 2011

±8,3

Bok met mooie balans. Wij missen nog wat bitterheid.

36 Winterbier

23 april 2011

±6,6

Dit is een kopie maar op advies van de keurmeester met een lagere gift aan speculaaskruiden.

35 Dubbel

20 maart 2011

±6,1

34 Blond

27 feb. 2011

±6,5

Makkelijke blonde met een lichte koriandertoets.

33 Weizen

22 jan. 2011

±5,9

Op z’n Duits dus zonder toevoegingen. In de winter gebrouwen voor de warme zomeravonden.

32 Ale

12 dec. 2010

±6,6

Smaakvol met lichte zoetheid maar vooral bittere afdronk.

31 Tripel

14 nov. 2010

±8,9

Stevige jongen. Beoordeeld op ONK2011.

30 Winterbier

6 juni 2010

±9,3

Verwarmend ,sterke hopsmaak ,vol moutig , met ongefilterde hopbloemen .

29 Bokbier

8 mei 2010

±7,9

Stevig bokbier, vol van smaak , kruidig, bitter.

28 Tarwebier

14 mrt. 2010

±6,2

27 Ale

14 jan. 2010

±5,8

Zacht bier, (kool)zuur duidelijk aanwezig maar ook zoet en hoppig. Cijfer 6,8 op ONK2010 (klasse
A, 51e plaats) omdat de frisheid ontbreekt..
Goud tot amberkleurig, zoetig met (te) bittere tonen. Cijfer 7,5 op ONK2010 (klasse B, 9e plaats).

26 Blond

20 dec. 2009

±5,5

Blond tot goud, fruitige smaak, droog.

25 Tripel

21 nov. 2009

±7,5

24 (Winter)bok

18 okt. 2009

±6,6

23 Tripel

11 april 2009

±5,9

Blond tot amber, zoetig en bitter, moutig. Een aparte versie met berkensap geeft veel zachtheid.
Cijfer 8,3 op ONK2010 (klasse C, 15e plaats).
Koper tot zeer donker, moutig, bitterig, zoet, karamel, pepernoot. Cijfer 8,1 op ONK2010 (klasse
V, 5e plaats).
Bier smaakt verzuurd.

22 Tarwebier

April 2009

21 Tripel

27 feb. 2009

Bier smaakt verzuurd.
±5,0

Onvoldoende vergist. Bier smaakt verzuurd.

20 Stout

31 jan. 2009

±6,3

19 Tarwebier

31 jan. 2009

±5,1

Niet al te zwaar en goed doordrinkbaar met bittere nasmaak. Cijfer 6,7 op ONK2009 (klasse B,
16e plaats).
Fris bier met veel koolzuurprikkeling en citrus smaken.

18 Tripel

29 dec. 2008

±7,4

Een kopie van 2 maar wat zoeter en donkerder.

17 Dubbel

22 nov. 2008

±7,0

Gebaseerd op 11 maar veel zachter. Cijfer 6,8 op ONK2009 (klasse D, 19e plaats).

16 Blond

28 juni 2008

±5,4

14 Blond

4 mei 2008

±6,0

13 Stout

Maart 2008

±6,2

Bijna zwart, aangenaam bitter maar verzacht met zoete tinten, soepel bier met matig body.

12 Tripel

17 feb. 2008

±8,0

Een kopie van 2 maar iets te zoet uitgevallen.

11 Dubbel

6 jan. 2008

±8,9

10 Kriek

17 feb. 2008

±5,5

Stevige dubbel heeft tijd nodig om in balans te komen. Roodbruin, zoetig, een weinig
zuurprikkeling, (choco)bittere nasmaak.
Gebaseerd op 9. Krieken komen niet tot hun recht.

9 Tarwebier

17 feb. 2008

±5,5

Goudblond, licht zurig met iets zoet, weinig bitter, goede dorstlesser in de zomer.

8 Tripel

4 dec. 2007

±5,0

Als tripel te licht maar als blonde in balans (zoet-zuur) met aangenaam bittere nasmaak.

7 Tripel

27 okt. 2007

±7,1

Blond tot lichtamber, matig koolzuur, zoetig, weinig bitter, dun.

6 Quadrupel

21 juli 2007

±8,6

Kloon van bekende trappist, donkerrobijn, fruitig, idee van zoethout, nog te weinig body.

5 Bokbier

24 juni 2007

±7,5

Bruin bier met choco en caramel, zoet met bittere nasmaak.

4 Tripel

6 mei 2007

±7,5

3 Tarwebier

20 mrt. 2007

±5,5

Goudblond, neutrale geur, zurige tint van koolzuur, (te) zoet met bittere nasmaak en nog wat
dun.
Lichtblond, fris zuur van vlierbloesem, weinig zoet/bitter, geschikt voor warme dagen.

2 Tripel

14 jan. 2007

±8,0

Goudblond, vergelijkbaar met 1 maar minder zoet en beter in balans.

1 Tripel

12 jan. 2007

±7,0

Goudblond, lichte bitterheid, fors in koolzuur, nasmaak neigt naar zoet, goed doordrinkbaar.

