
In den Biertuyn

Blind Proeverij  quiz

La Trappe Isid’ Or (7.5%)

1. (1) Voor welke gelegenheid is dit bier gebrouwen?

125-jarig bestaan van Abdij O.L.V. van Koningshoeven in 2009

2.  (1) waarom heet het bier Isid’Or

Het bier is vernoemd naar broeder Isidorus, de eerste brouwer van de abdij.

3.  (1) Amber bieren smaken vaak naar karamel/toffee welk bier ingrediënt 

zorgt hier (het meeste) voor? 

A: Water

B: Graan (zie uitleg!)

C: Hop

D: Kruiden

E: Gist 

La Chouffe (8.0%)

4. (1) Uit welke streek in België komt dit bier?

De Belgische Ardennen

5. (1) op Het logo is een kabouter. Welke kleur broek heeft deze aan?

Blauw



6. (2) Naast het bekende blonde bier zijn er nog 6 o.a. een donker en een winter 

bier, bieren van de Achouffe brouwerij. noem er 2

Mc Chouffe

N ‘Ice Chouffe

Houblon Chouffe

Chouffe Soleil

Chouffe Bok

Cherry Chouffe

Leffe Bruin (6.5%)

7. (1) Leffe Bruin is van het type “dubbel” waar komt deze term vandaan?

A: Mout (zie uitleg!)

B: Hop

C: Kruiden

D: Gist 

9. (1) Bier werd in de middeleeuwen met name gedronken omdat?

A: Het lekker is

B: Er niks anders te krijgen was

C: Water Vervuild was

10. (2) Leffe is een van de Erkende Belgische Abdijbieren noem 2 

andere

zie uitleg!

8. (1) Bruin / dubbel heeft dus vaak een hoger alcohol percentage, wat is het

alcohol percentage van deze Leffe?

6.5% (tot 2 tienden er boven of er onder is goed voor een punt)



Grimbergen Tripel (9.0%)

11. (1) Deze Grimbergen hergist op de fles. Hoe komt 

dit? Door het toevoegen van?

A: Kruiden

B: Graan

C: Hop

D: Suiker (zie uitleg!)

E: gaat van zelf

12. Welk dier prijkt er op het logo van de bieren van Grimbergen?

Feniks (Uitleg!)

13. Van deze proeverij is Grimbergen veruit de oudste brouwerij vanaf welk jaar

kunnen we al Grimbergen krijgen?

A: 1078 na Christus

B: 1128 na Christus

C: 1368 na Christus

D: 1598 na Christus



NAAM:…………………………………………………………

1. (1) ………………………………………………………………………

2. (1) ………………………………………………………………………

3. (1) a b  c d e 

4. (1) ………………………………………………………………………

5. (1) ………………………………………………………………………

6. (2) ………………………………………………………………………

7. (1) a b  c d

8. (1) ………………………………………………………………………

9. (1) a b  c

10 (2) ………………………………………………………………………

11.(1) a b  c d e

12.(1) ……………………………………………………………………

13.(1) a b  c d




