
Betuws Bier – Heerlijkheid Eck & Wiel 
 

 
 

Met veel passie maken de brouwmeesters van Betuws Bier uit Eck & Wiel een 
serie heerlijke Betuwse speciaalbieren. 

Je proeft in de bieren de ambacht, aandacht, en kwaliteit…. 
 

De karakteristieken van de bieren van Betuwse Bier: 
 

Betuws wit 
 
Betuws Wit is een bruisende en frisse dorstlesser. Het bier is zacht romig en 
zoet van smaak. Onder die zoetheid gaat een licht verfrissend zuurtje schuil 
afkomstig van de speciaal geselecteerde tarwe. De bijzondere combinatie van 
hop en gist zorgt voor een verfijnd aroma van banaan. 
Schenkadvies: Wals voor het inschenken het depot door de fles zodat het bier 
zijn natuurlijke, troebele uiterlijk krijgt en de zachte volle smaak perfect tot zijn 
recht komt. 

 
DETAILS 
Alcohol: 5% 
Bierstijl: Weizen 
Categorie: Fris en licht 
Spijzen: Salades, Mexicaans, fruit, Vette vis, Jonge en romige kazen 
Drinktemp: 6 °C 
Volume: 33 cl 
Drinkmoment: Terras, In goed gezelschap, Bij het eten 
Gisting: Bovengistend 
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Betuws Blond 
 
Betuws Blond is een pittige blonde doordrinker met een eigenzinnig en smaakvol 
karakter. Gebrouwen op basis van 3 granen en een mix van 3 hopsoorten 
ontstaat een heerlijk bier met een hoppig aroma. Een zachte smaak met tonen 
van kruiden en mout worden gevolgd door een fijne, fruitige en bloemachtige 
toets. De afdronk is bitter en smaakt naar meer. 
 

DETAILS 
Alcohol: 6% 
Bierstijl: Blond 
Categorie: Fris en fruitig 
Spijzen: Salades, Kip en gevogelte, Witvis, Vette vis, Jonge en romige kazen 
Drinktemp: 6 °C 
Volume: 33 cl 
Drinkmoment: Terras, In goed gezelschap, Bij het eten 
Gisting: Bovengistend 
 
 

 

Betuws Tripel 
 
Betuws Tripel is een smaakvol blond bier dat met aandacht en ambacht is 
gebrouwen. Een bijzonder mix van aroma- en bitterhoppen zorgt voor een 
uitgebalanceerde bitterheid met fruitige en kruidige toetsen. Het geheim zit in de 
toevoeging van appel en peer uit Betuwse boomgaarden. Puur natuur en heerlijk 
in ieder seizoen!  

 
DETAILS 
Alcohol: 8% 
Bierstijl: Tripel 
Categorie: Blond en Krachtig 
Spijzen: Vette vis, Gekruide gerechten, Vleesgerechten, Pittige en belegen 
kazen, Zoete desserts 
Drinktemp: 8 °C 
Volume: 33 cl 
Drinkmoment: Terras, Barbecue, In goed gezelschap, Bij het eten 
Gisting: Bovengistend 

 
 
(Bron: Betuws Bier, Eck & Wiel) 
 

De streekbieren van Betuws Bier zijn te koop in onze winkel en in ons 
Eetlokaal / op ons terras.  
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