TUNGRI Blond, Bitter en Dubbel
TUNGRI is artisanaal bier uit de oudste stad van België, Tongeren*. Het zijn evenwichtige en toegankelijke bieren, puur van smaak. Gebrouwen
in lijn met de Belgische biertraditie, maar nét even anders.
TUNGRI wordt enkel met natuurlijke ingrediënten gebrouwen en is bier van hoge gisting dat ongefilterd wordt afgevuld. Zo blijven de aroma’s
optimaal behouden. TUNGRI ontwikkelt zich op fles qua smaak verder door hergisting en is 24 maanden houdbaar.
We besteden bijzondere aandacht aan de combinatie van eten met TUNGRI.
*De naam van het bier verwijst naar de oorspronkelijke bewoners en in ons logo herkent u de basiliek van Tongeren.

Een heerlijk fris blond bier (7,5%) met een kruidig en lichtfruitig aroma. De smaak
wordt verkregen door de keuze van de gist en drievoudige toevoeging van hop
gedurende het brouwproces.
b e l g i a n

Stijl
Belgisch sterk blond, maar net een beetje anders. Sommigen proeven er na
enige rijping zelfs een tripel in.

b r e w e d

Kenmerken
zonnegeel van kleur (EBC 9), ruikt aangenaam, fijne CO2-pareling en
een stevige witte schuimkraag. Fris van smaak met een evenwichtig licht
bittertje. De graad van bitterheid is 24 EBU. Goed doordrinkbaar. Vrij
helder, met gist uitgeschonken iets troebeler.

BLOND

Schenken
bij 5˚-7˚ in merkglas of wit wijnglas.
Combineert met
(witte) vis, schelpdieren, wit vlees, Aziatische gerechten.

Een heerlijk fruitig blond bier (7,5%) met een delicaat evenwicht tussen citrusaroma en hoppige toetsen. De smaak wordt verkregen door toevoeging van
verschillende hopsoorten gedurende het brouwproces.
b e l g i a n

Stijl
Belgisch bitter.

b r e w e d

Kenmerken
goudgeel van kleur (EBC 9), aromatische geur, lichte CO2 pareling en romige witte schuimkraag. Citrus-fruitig aroma met gebalanceerde en aangename bittertoetsen van hop. De graad van bitterheid is 35 EBU. Licht
troebel bier, met gist uitgeschonken of vanaf het vat meer troebel.

BITTER

Schenken
bij 5˚-7˚ in merkglas of wit wijnglas.
Combineert met
pittig en gekruid eten, hamburgers, vlees van de grill.

Een smaakvol donkerbruin bier (7,0%) met een lichte bitterheid en toetsen van
koffie en karamel. Subtiele kruidigheid in de afdronk die afkomstig is van de
geselecteerde hopsoorten.

b e l g i a n

Stijl
Belgisch dubbel.

b r e w e d

Kenmerken
donkerbruin van kleur (EBC 100), ruikt kruidig, fijne CO2-pareling en
een volle beige kleurige schuimkraag. Zacht van smaak, evenwichtig. Zeker
doordrinkbaar. De graad van bitterheid is 23 EBU. Vrij helder bier.

DUBBEL

Schenken
bij 6˚-9˚ in merkglas of rood wijnglas
Combineert met
wild, rood vlees en chocolade
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