KASTEEL BLOND
Kasteel Blond past in de rijke traditie van de Belgische blonde bieren
met een overwegend fruitig aroma en een mooie balans in het glas
tussen hop en mout. Het bier is zeer doordrinkbaar en tegelijk
voldoende complex voor een karaktervol degustatiebier. Kasteel Blond
is mooi in evenwicht, met aroma’s van mout, aangevuld met fruitige
toetsen afkomstig van de gist. De smaak is lichtzoet in de aanzet,
aangevuld met fruitigheid en hopbitter. Zacht in de afdronk.
7% ABV | 6°C

KASTEEL DONKER
Kasteel Donker behoort tot de familie van de Belgische ‘quadrupels’.
Dit zijn sterke, zoete tot bittere donkerbruine bieren waarin de mout de
boventoon aangeeft. Het is een volmondig, moutig bier met toetsen
van karamel, koffie en chocolade afkomstig van de gebrande mout.
Opvallend is de zoete aanzet. Bij degustatie blijkt dit bier verrassend
complex.
11% ABV | 12°C

KASTEEL HOPPY
De Kasteel Hoppy met een bitterheid van 45 EBU sluit aan bij de
nieuwe lichting Belgische blonde bieren waarin de hop de boventoon
aangeeft. Door dry hopping werd een sterker hoparoma verkregen. De
Kasteel Hoppy is een doordrinkbier dat aarzelt tussen een traditioneel
‘spéciale belge’ amberbier en een extra gehopte IPA (India Pale Ale).
De aroma’s van hop en kruiden overheersen. De smaak is zeer zacht,
de subtiele bitterheid versterkt in de afdronk. Vrij volmondig, licht zoet,
met een zacht moutkarakter. Geen ‘hopbom’.
6.5% ABV | 6°C

KASTEEL TRIPEL
Deze tripel is een sterk blond bier met duidelijk aanwezige hopbitter
en fruitigheid. Het recent gewijzigde recept voorziet meer
aromahoppen. Discreet aroma met fruitige toetsen, impressies van
mout, kruidnagel en bloemen. In de smaak overheerst de fruitigheid.
Een evenwichtig bier, nooit zeer bitter. De alcohol valt op in de
afdronk. De Kasteel Tripel is het basisbier voor de op cognacvaten
gerijpte, exclusieve Trignac.
11% ABV | 9°C

CUVEE DU CHATEAU
Cuvée du Château evenaart de smaak van een tien jaar gerijpte
Kasteel Donker. De smaak van het bier neigt naar porto. Deze
‘premier cru classé’ werd ontwikkeld op basis van een ‘quadrupel’. In
dit type sterk, zoet tot bitter donkerbruin bier geeft de mout de
boventoon aan. De Cuvée du Chateau heeft de kenmerken van
gemadeiriseerd bier, met eerst toetsen van geroosterde en
gekarameliseerde mout, gevolgd door een delicaat hopbitter in de
afdronk. Een volwaardig gastronomisch bier.
11% ABV | 12°C

BRIGAND
De rebelse Brigand is een droog bitter, blond bier dat hergist op fles.
Vroeger was Brigand amberkleurig, nu helderblond door het gebruik
van bleek- en pilsmout en ongemoute tarwe. Brigand is een volmondig
bier met lichte moutaroma’s. Licht moutig van smaak, kruidig en
hoppig. In de afdronk is hopbitter aanwezig.
9% ABV | 8°C

