
DE LECKERE 

FEESTDAGENFOLDER



DE LECKERSTE 
CADEAUS
Ook dit jaar hebben wij weer een heerlijk assortiment 
samengesteld voor uw eindejaars verkopen.

In deze folder treft u aantrekkelijke aanbiedingen 
aan op ons vaste assortiment geschenkverpakkin-
gen, specials, winterpakketten, barrelage bieren en 
bieren uit onze bierreis door de tijd met boek.

Hiermee sluiten we ons 25e jubileum jaar af en wen-
sen wij u goede zaken toe. 

Ontdek het assortiment met pakketten en bieren voor 
kerst en oud & nieuw, speciaal voor klanten die iets 
anders willen.

Met feestelijke groet,

Eric Odenwald 
Chief Beer Officer en bier sommelier van de Leckere



WOORDEN LATEN ZIEN  
WIE WE WILLEN ZIJN.  

BIEREN LATEN ZIEN 
WIE WE ECHT ZIJN.

Aldus Brouwer



JOURNEY OF 
BEER
Om het 25-jarig jubileum van De Leckere te vieren, duiken 
we terug in de tijd. Een historische bierreis, samen met 
bierhistoricus Leendert Alberts.

Wat dronken de oude Egyptenaren? De Kelten (door 
de Romeinen Galliërs genoemd)? De Franken in de 
middeleeuwen? En de burgers tijdens de industriële 
revolutie? We achterhaalden de recepten van iconische 
bieren. Bieren met een lange traditie; brouwsels die lang door 
veel mensen zijn gedronken. Proef de historische remakes 
en ontdek in het boek de verhalen achter de bieren en het 
brouwproces.

Pakket:
4 x 25cl, 4 stuks in omdoos 
+ boek,  
+ feestelijk verpakt

Bestel: 
Omdoos: 4x 4pack x 25cl  €66,- ex. BTW 
(Verkoopadvies: €25,-)

NIEUW!

BESTEL ONLINE

https://deleckere.nl/feestelijke-bestelling/


WATER IS PAS LECKER 
ALS HET DOOR DE BROUWERIJ  

IS GEWEEST

Aldus Brouwer



ACTIE 6+1

2-PACK  
MET GLAS

De 2-PACK bestaat uit 2x 25cl: Rode Toren (Herfstbock, 
6.5%) en White Cascade (WIPA, 5.5%). Mét een 
origineel De Leckere glas! De 2-packs worden geleverd 
in dozen met 6 stuks.

2-Pack + glas, 6 stuks in omdoos     
   

Bestel:       Actie:

Omdoos: 6x 2pack x 25cl          €40,38 ex. BTW  6 + 1   
       gratis

BESTEL ONLINE

https://deleckere.nl/feestelijke-bestelling/


WINTERS 
4-PACK

Wij hebben een ontzettend tof nieuw 4-pack ontwikkeld. 
Met een opvallend en vooruitstrevend design. Bewust 
Lecker Anders! Op de achterkant vind je een overzicht 
van alle standaard bieren van De Leckere. Dus ook van 
de bieren die erin zitten! 
 
Inhoud:  
Wisselende winterse bieren
4-pack 4 x 33cl, 6 stuks in omdoos voor 

Bestel:       Actie:

Omdoos: 6x 4pack x 33cl          €44,52 ex. BTW   6 + 1   
       gratis
       omdoos 

ACTIE 6+1
BESTEL ONLINE

https://deleckere.nl/feestelijke-bestelling/


6-PACK
SPECIALS OF CLASSICS
IN BEIDE KLEUREN VERKRIJGBAAR

De 6-PACKs bevatten zes 25cl-flesjes wisselende 
winterbieren (bieren zijn niet standaard hetzelfde als 
op de foto). Kies uit een 6-pack gevuld met classics of 
specials. Kies uit de blauwe algemene verpakking of 
de rode Utrechtste verpakking. De 6-packs worden 
geleverd in omdozen van 4 stuks. 

6-Pack Classics (rood of blauw):    Actie: 

Omdoos: 4x 6pack x 25cl  €40,40 ex. BTW  6 + 1   
       gratis
       omdoos

6-Pack Specials (rood of blauw):   Actie:

Omdoos: 4x 6pack x 25cl  €42,50 ex. BTW 6 + 1 
        gratis
       omdoos

ACTIE 6+1
BESTEL ONLINE

https://deleckere.nl/feestelijke-bestelling/


GEWELDIGE DINGEN ONTSTAAN NIET IN 
DE COMFORT ZONE

Aldus Brouwer



\

ACTIE -12,5%

4-PACK 
BARREL AGED 

Blueberry Stout Wild Turkey: De 
welbekende Collab met Duit&Lauret 
gerijpt op Amerikaanse Bourbon 
vaten. Een mooie laag bourbon, 
afgemaakt met vanille uit het eiken-
hout.
 
Gulden Craen Oak aged: Weer 
een niet veel voorkomend Barrel 
Aged bier. Ons blond bier gerijpt op 
door de brouwers gebrand wijnvat. 
De combinatie van de hoppen met 
de smaken die het vat afgeeft brengt 
een scala aan fruitige smaken.
 
Blueberrystout: De welbekende 
Collab met Duit&Lauret gerijpt op 
amerikaanse Bourbon vaten. Een 
mooie laag bourbon afgemaakt met 
vanille uit het eikenhout. 

Bestel:       Actie:

Omdoos: 6x 4pack x 33cl  €66,-  ex. BTW  12,5% 
       korting
       = €57,75

Nu in een mooie 4-pack, met wisselende Barrel Aged bieren.

Kveik Ale Toasted Bourgogne:  
9 maanden gerijpt op een door de 
brouwers gebrand wijnvat. Hierdoor is 
de Kveik Ale met 10% alc. mooi zacht 
geworden met tonen van vanille uit het 
hout en een hint Bourgogne.
 
Blueberrystout Toasted Oak:  
9 maanden gerijpt op een door de 
brouwers gebrand wijnvat van Europees 
eiken. Een zachte stout, met lichte toets 
van gerookt eiken. Gevaarlijk makkelijk 
weg te drinken.
 
Tripel Bourbon Brett: Onze welbe-
kende Razende Swaen die we regelma-
tig rijpen met Brett heeft ditmaal een 
mooi vleugje Bourbon meegekregen. 
Vanuit de Brett een mooi fris en funky 
zuurtje maar toch een zachte afdronk.

BESTEL ONLINE

https://deleckere.nl/feestelijke-bestelling/


ACTIE 6+1

6-PACK 
RODE TOREN
Rode Toren, herfstbock, 6.5%: vernoemd naar de 
gevangenistoren die in de middeleeuwen onderdeel 
uitmaakte van de tolsteegpoorten in Utrecht. De toren werd 
ook wel de Rode Toren, door de rode kleur van de stenen. 
Smokkelaars en handelaren die hun bieraccijnzen niet wilden 
afdragen werden hier opgesloten. Sinds 2008 brouwen wij 
onze herfstbock, speciaal gemaakt om je warm te houden 
tijdens de gure herfstmaanden. 

Roodbruin ondergistend biologisch bockbier. Krachtige geur 
van karamel en mout in de smaak. Misschien hebben we hem 
iets te doordrinkbaar gemaakt.  

Bestel:      Actie:

Krat: 4x 6pack x 25cl  €33,60 ex. BTW 6 + 1 gratis krat

BESTEL ONLINE

https://deleckere.nl/feestelijke-bestelling/


GROTE 50CL 
JONGENS
Traiectinator, dubbelbock, 8%: Donkere robijnrode 
dubbelbock. Volle, moutige caramelsmaak met een lichte 
ondertoon van chocola. Een klassiek, dus ondergistend, 
bockbier met intense smaak van vienna- en munichmout en 
een soepele, zuivere afdronk.

Gouden Munt 3.0, extra zwaar blond, 10%: Nog 
steeds Lecker zwaar, fris en fruitig. Maar nu door de 
toegevoegde eiken houten snippers komen er ook lichte hout 
en vanille tonen naar boven. Opnieuw zo mooi als goud.

Bestel:       Actie:

Omdoos 12x 6pack x 25cl  €35,- ex. BTW  12,5% 
       korting
       =€30,65

ACTIE -12,5%
BESTEL ONLINE

https://deleckere.nl/feestelijke-bestelling/


OVER SMAAK VALT
TE TWISTEN 

OVER LECKER BIER NIET
Aldus Brouwer



DELECKERE.NL
@BROUWERIJ_DE_LECKERE

SCHAVERIJSTRAAT 15, 3534 AS 
UTRECHT, NEDERLAND

030 231 2343

WIL JIJ JE DECEMBERBIEREN BESTELLEN?
BESTEL VIA:

DELECKERE.NL/FEESTELIJKE-BESTELLING

https://deleckere.nl/feestelijke-bestelling/
https://deleckere.nl

