Onze brouwerij is gelegen in het bosrijke gebied
tussen Nete en Aa. Adres:
Meivuurstraat 2, 2200 Herentals
Openingstijden:
Elke eerste donderdag van de maand van 18u
tot 21u mogelijkheid tot degustatie van onze
bieren, rondleiding en aankoop.
Check de website/facebook voor extra openings
dagen
www.brouwerijleysen.be
https://www.facebook.com/BrouwerijLeysen/
Groepsbezoeken ook mogelijk op afspraak
Contactgegevens:
Jorge Leysen
Meivuurstraat 2
2200 Herentals
Info@brouwerijleysen.be
0032/473964078

Geschiedenis

Onze Bieren

Brouwerij Leysen is een uit de hand gelopen
hobby project. Brouwmeester Jorge Leysen is
sinds 1999 met brouwen actief. De bieren werden gesmaakt en het volume werd steeds groter. In 2015 werd gekozen om een ambachtelijke brouwerij op te starten. Wat sinds december
2015 een feit is.

Baskwadder Blond (7%):

Gestart met een brouwketel van 200 liter werd
deze al snel te klein en in 2016 kwam er al een
uitbreiding met ketels van 400 liter en 500 liter.
Ook het bottelproces kende een sterke evolutie.
Initieel werd alles met de hand gedaan tot het
kleven van de etiketten toe. Maar sinds oktober
2017 is ook dit grotendeels geautomatiseerd
met de introductie van een kleine bottellijn.
Hierdoor steeg ook de productie capaciteit van
600 liter per maand naar 3500 liter per maand.
Toch behoudt de brouwerij nog steeds het ambachtelijk karakter.

Baskwadder
Baskwadder, het monster dat `s nachts in de
bossen van de Kempen zou ronddwalen en zelfs
prikkeldraad zou eten. Dit fantasiewezen werd
in het verleden gebruikt om de kinderen bang te
maken. Zodat ze zeker voor het donker uit de
bossen huiswaarts gingen. Ook Felix Timmermans uit Lier heeft hierover geschreven in zijn
boeken (vb. Pieter Breugel)

Baskwadder blond is een bier met een toets
van citrus en een zacht bittere afdronk. De
hopsoorten zorgen voor een evenwichtige
maar zachte bitterheid. Een bier bij uitstek
om van te genieten op een zomers terras.

Baskwadder Tripel (7,8%):
Baskwadder Tripel is een blond licht-amber
bier. De smaak is evenwichtig en volmondig
met een bittere afdronk. Baskwadder Tripel
heeft een evenwichtige doch kruidige bitterheid. Door deze bitterheid en het hogere alcoholgehalte is het een bier om rustig van te genieten.

Baskwadder Dubbel (6,8%)
Baskwadder Dubbel is een donker, roodbruin bier. De smaak is kruidig en complex
met een evenwichtige bitterheid op het
eind. Een toets van stout is terug te vinden
zowel in de geur als in de smaak.

Baskwadder Zomer & Winter
Deze bieren worden slechts korte periodes tijdens
het jaar geproduceerd met ieder jaar een verschillende receptuur.

Bier op maat
Naast de eigen bieren brouwen wij ook voor derden, steeds naar wens van de klant. Bij interesse
Vraag naar onze voorwaarden

