
 

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor Nimit Fans ter ondersteuning van de verkoop van ons bier en mag op geen enkele andere wijze 
of met een ander doel worden verspreid of gebruikt zonder schriftelijke toestemming. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend.  052022 

 

 

 

Beste Fan, 

 

Met dit document willen wij graag ondersteuning bieden bij het maken van meer Nimit 
Fans. Je zal hier naast de etiket informatie ook meer achtergrond informatie vinden over 
onze bieren. 

In zijn algemeenheid geld dat onze bieren lager in alcohol zijn. Alcohol moet net als zout 
en suiker worden gezien als smaakmaker. Om toch voldoende smaak te geven aan onze 
bieren gebruiken wij meer soorten mout dan gebruikelijk, daarnaast gebruiken wij meer 
kilo’s mout voor 1 liter bier dan andere brouwerijen. Ook zijn onze bieren minder droog. 
Doen we dit niet dan worden ze erg dun. Het is in vergelijking als je altijd espresso drinkt 
en je hebt nu een cappuccino beide lekker maar wel anders. 

 

 

Proost 

 

Cynthia en Tom 
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Naam Pietje  

Referentie stijl Fris Blond 

Alcohol 5,4% 

IBU 
(bitterheid) 

19,6 

Kleur licht geel 

EBC (kleur) 6 

Hopsoorten Hallertau 

Over Pietje is een allemansvriend, heerlijk licht en verfrissend bier wat 
bijzonder toegankelijk is. Mijn (schoonvader) was gelijk Fan van dit bier 
en die heet Piet. Door de toegankelijkheid is Pietje een bier voor het 
begin van de avond of een warme zomerdag. 

Smaak Fris blond niet te verwarren met Belgisch blond. Dit bier bevat niet de 
kruidigheid die een Belgisch blond wel heeft. Daarnaast word er ook 
geen rietsuiker gebruikt tijdens het brouwproces. Moutig en hoppig 
door aan het einde van de kook nog hop toe te voegen krijgt dit bier 
zijn aroma. 

Lekker bij  Witvis en Sorbet ijs 

Barcode 8720299510562 
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Naam Moes 
Referentie stijl Blond 
Alcohol 5,6% 
IBU 
(bitterheid) 

25,4 

Kleur donker geel 
EBC (kleur) 10 
Hop Target en Tettnanger 
Over Gebaseerd op een Belgisch blond waar mijn moeder liefhebber van is. 

Heerlijk kruidig en zacht van smaak. 
Smaak Kruidig en moutig met een licht zoetje. De kenmerkende smaak komt 

af van Rietsuiker wat tijdens de kook word toegevoegd. Daarnaast 
zorgt een kleine hoeveelheid curacaoschil voor het fruitige en draagt 
het bij aan de bitterheid. 

Lekker bij   
Barcode 8720299510517 
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Naam Ome Jan 
Referentie stijl Dunkelweizen 
Alcohol 5,4% 
IBU 
(bitterheid) 

19,6 

Kleur rood-bruin 
EBC (kleur) 39 
Hop Hallertau en Tettnanger 
Over Met elkaar herinneringen ophalen of samen nieuwe herinneringen 

creëren. Geniet van de speciale momenten met onze Ome Jan. 
Ome Jan was de broer van mijn (Tom) vader en in de laatste fase van 
zijn leven was een dunkelweizen nog het enig wat hij lekker vond. Als 
eerbetoon aan Ome Jan. Het Handschrift op het etiket is ook het 
handschrift van Ome Jan. 

Smaak Smaak van rood fruit met karamel. De tarwe maakt hem fris en door 
drinkbaar.  

Lekker bij  Gegrilde gerechten tijdens een winter BBQ 
Barcode 8720299510524 
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Naam Senior (limited 2021) 
Referentie stijl Oatmeal Stout 
Alcohol 5,4% 
IBU 
(bitterheid) 

29,3 

Kleur Donker zwart 
EBC (kleur) 72 
Hop Target en Kent Goldings 
Over Het favoriete bier van mijn vader vandaar de naam Senior. Veel 

donkere en geroosterde mouten geven dit bier zijn smaak van 
chocolade en koffie. Een bier om mee te genieten. Tijdens de 
vergisting worden er Wiskey Cubes toegevoegd wat zorg draagt voor 
meer complexiteit. 

Smaak Espresso met tonen van vanille en rozijnen 
Lekker bij Gegrilde vlees gerechten of pittige kazen 
Barcode 8720299510548 
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Naam Tinus 
Referentie stijl Session Tripel 
Alcohol 6,5 
IBU 
(bitterheid) 

22,8 

Kleur Amber 
EBC (kleur) 11,3 
Over Onze Martijn noemen we Tinus, en raad eens waar hij graag van 

geniet? Inderdaad een Tripel. Bij Nimit brouwen we laag in alcohol dus 
werd het een session Tripel, net zo lekker. Proost! 

Smaak Bijzonder kruidig met tonen van caramel op de achtergrond 
Lekker bij Gegrilde Tonijnsteak of een romige kazen 
Barcode 8720299510555 
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Naam Dibbus 
Referentie stijl Fris Witbier 
Alcohol 4.5 
IBU 
(bitterheid) 

12 

Kleur Troebel geel 
EBC (kleur) 9 
Over Dibbus staat voor vriend iemand die je mag en voor jou toegankelijk is. 

Net zo als dit frisse zomer bier. 51% van de stort is Tarwe 
gecombineerd met een weizengist levert frisse tonen van citroen op 
en een hoge doordrinkbaarheid. 

Smaak Zacht en Fris met tonen van citroen, romige door de hoeveelheid 
tarwe in de afdronk herken je peer en appel 

Lekker bij Kan prima bij diverse visgerecht kabeljauw bijvoorbeeld, maar ook bij 
gamba’s of een mooie varkenshaas 

Barcode 8720299510579 
 


