
Geen 18, geen alcohol

texels proeven

proef het eiland, drink het bier

NA AM

DATUM 



Daar waar twee zeeën samenkomen 
in een robuust klimaat, brouwen wij 
ons bier. Daar ligt ons eiland.
Met onze kop in de wind doen we 
het gewoon op onze manier. Onze 
ingrediënten hebben karakter. Dat 
proef je in elke slok van ons bier en 
ervaar je in onze Texelse bierbrouwerij: 
daar komt alles samen. Wij zijn trots 
op ons eiland én ons bekroonde bier. 
Gebrouwen met ambacht, een 
goudeerlijke mentaliteit en een dosis 
eigenzinnigheid. Heerlijk schuimend 
Texels speciaalbier.
Dat gunnen we iedereen!

proef en oordeel zelf !

texels proeven

lees hier alles 
over onze bieren



1 kijken
Hou je bierglas omhoog en kijk goed naar je bier, wat zie je?

Helderheid HELDER TROEBEL

Kleur (Amber, goud, licht geel, oranje, zwart, bruin etc.)

2 ruiken
Aroma’s in het bier zijn erg belangrijk, je mag best even walsen. Wat ruik je?

Intensiteit LICHT STERK

Fruitigheid LICHT ERG FRUITIG (banaan, tropisch fruit etc.)

Moutig LICHT ERG MOUTIG (graan, karamel, chocolade etc.)

Ruik je nog meer?

3 proeven
Neem eerst een kleine slok, laat het even door de mond gaan en slik door. Neem daarna een 
grotere slok en hou deze even vast. Slik door, open even je mond en laat de smaken op je inwerken.

Zoet  WEINIG VEEL

Zuur LICHT STERK

Bitter LICHT STERK

Body LICHT VOL

Koolzuur PLAT BRUISEND

Afdronk KORT LANG

Proef je nog meer?

4 texels speciaalbier && spijs combinatie
Bier en Spijs kunnen elkaar prachtig versterken. Neem eerst een hapje, kauw goed, 
proef goed en neem er dan een slok bier bij. Proeft het bier nu anders?

Wat eet je bij het bier?

Smaak spijs MILD STERK

Smaak e� ect op bier VERDWIJNT VERSTERKT

5 oordeel
Wat is je oordeel?

Vond je het bier lekker?
Vond je de spijs lekker?
Vond je de bier & spijs combinatie lekker?

texels speciaalbier Alc.:     % 

www.texels.nl texelsbier
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Texelse Bierbrouwerij BV
Schilderweg 214b - 1792 CK Oudeschild - Texel
Proe� okaal: 0222-313229 www.texels.nl texelsbier


