
Brouwerij de Betuwe  
 

 
 

Brouwerij de Betuwe uit Maurik brouwt uitsluitend speciaalbier met 
bovengisting. Hierdoor kan de brouwer smaakvolle en verrassende biertjes uit 
de ketels toveren. Ook de exoten, volgens lokale recepten gebrouwen, zijn een 

weldaad voor de smaakpapillen. De mouten, hops, fruit en alle andere 
ingrediënten komen zoveel mogelijk uit de Betuwe of zelfs uit de eigen tuin 

van de brouwerij. Bier voor fijnproevers! 
 

De karakteristieken van de bieren van Brouwerij de Betuwe: 
 

De Bleekscheet 
 

Een heerlijk smaakvol Betuws witbier met een bloemig en 
fruitig karakter. Het is een ongefilterd bier van hoge gisting, 
licht troebel, mooi goudgeel van kleur en met een mooie, 
zachte schuimkraag. De toevoeging van korianderzaad, 
citroengras en sinaasappelschil tijdens het brouwen geeft de 
Bleekscheet een echte ‘lemonkick’ waardoor het citroenschijfje 
geheel overbodig is. 
 
Alcoholpercentage 5,1 % 
 
 

Krachtig blond 
 

Een heerlijke dorstlesser met een zachte afdronk. Een 
ongefilterd bier van hoge gisting, licht fruitig, kruidig en 
aromatisch van smaak. Het is een makkelijke doordrinker. 
Lekker bij het eten of buiten op het terras. 
 
Alcohol percentage 6,4 % 
 
 
 
 



Fruitig blond 
 
 
Zoete zusje van het Krachtig Blond. De basis is gelijk, maar 
door een andere keuze van mouten en hopsoorten en het 
toevoegen van citroengras en sinaasappelschil tijdens het 
brouwproces, krijgt dit heerlijke blondje een fruitige touch. 
 
Alcoholpercentage 6,7 % 
 
 
 

 

Stoere Tripel 
 
Een licht goudgeel krachtig bier met een afdronk die doorzet. De 
keuze van hop gist maakt samen met de ingrediënten het 
samenspel complex, kruidig en fruitig. Door de toegevoegde 
koriander is de smaakexplosie compleet. Geniet van deze 
bijzonder lekkere en krachtige tripel, een stevige dosis alcohol 
heeft. 
 
Alcoholpercentage 9,1 % 
 
 

 

Rooie donder  
 
Rooie Donder is een echt betuws kersenbier. Nee, het is geen 
mierzoete Kriek, maar een ongelooflijke verassing, die is 
gebrouwen op basis van blond met echte Betuwse kersen. Een 
lokaal biertje dus. Drink en beleef de Rooie Donder met een 
lekker kaasje, een droge worst of een goede maaltijd. Ze is 
donkerrood, lief van karakter en zó lekker. 
 
Alcoholpercentage 8 % 
 
 

 
De streekbieren van Brouwerij de Betuws zijn te koop in onze winkel en in 
ons Eetlokaal / op ons terras.  
www.destreekzaak.nl 
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