
kasteelFilou

brigand

Kasteel vormt het hart van Kasteel Brouwerij 
Vanhonsebrouck en weerspiegelt in grote lijnen 
de rijke Belgische biertraditie.

Filou is een sterk blond bier dat best ondeugend 
kan zijn, maar altijd zonder kwade bedoelingen. 
Een echte allemansvriend dus!

Brigand is een sterk blond bier dat hergist op 
fles. Dit bier is kruidig van smaak, biedt lichte 
moutaroma's en is hopbitter in de afdronk.

De frisse zuurzoete toets van Bacchus is typisch 
voor een Vlaams roodbruin bier. Maak kennis 
met Bacchus Kriek en Bacchus Framboos.

bacchus

Kasteel Rouge Filou 

Brigand 

Kasteel Donker  

Kasteel Tripel   

Bacchus Kriek  

Cuvée du Château  

Bacchus Framboos  

Liefhebbers van sterk bier 
en fruitbier vinden elkaar in 
Kasteel Rouge.

Een sterk blond bier dat verleidt 
met een zachte smaak en een 
subtiele bitterheid.

Kruidig, hoppig, maar vooral 
heerlijk rebels: maak kennis met 
de karaktervolle Brigand.

Het eerste Kasteelbier is 
een rasechte quadrupel met 
duidelijke toetsen van karamel.

Zacht bitter en subtiel fruitig: 
een tripel gebrouwen volgens 
de regels van de kunst.

Een fruitbier van gemengde 
gisting dat verleidt met de zoete 
smaak van krieken.

Dit gastronomische speciaalbier 
evenaart de smaak van een tien 
jaar gerijpte Kasteel Donker.

Een bier met gebrande mouten 
voor extra pit en frambozen 
voor een zoete touch.
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Foodtruck
Het Broertje

Er is altijd reden voor een borrel,
dat hoef je ons niet uit te leggen! Met

onze foodtruck op jouw event ga je voor
anders dan normaal.



Have a nice day

bieren
suggestiekasteel Nitro

Voor dit assortiment gebruikt de brouwer het 
recept van de Kasteelbieren als basis. De 
toevoeging van stikstof geeft de Kasteel Nitro 
bieren een dikke, wandklevende schuimkraag
en een volmondige, romige smaak. 

Kasteel Nitro Blond 

Kasteel Nitro Noir  

Kasteel Nitro Rouge  

Een sterk volmondig blond 
speciaalbier dat de perfecte 
hoeveelheid hopbitter biedt.

Een romige schuimkraag, een 
fijne gebrande bitterheid en 
een extreem zachte smaak.

De evenwichtige smaak van 
Kasteel Rouge in een romig 
jasje.
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with FILOU!

Al onze Nitro bieren zijn ‘shakeable’, 

graag schudden voor gebruik!

Ja, dit lees je goed. Onze Nitro bieren moet je 3x schudden 

om de stikstof te activeren. Daarna draai je het blikje 

volledig om en schenk je het in één vlotte beweging uit.

Scan de Qr code om 

meer te leren over onze 

Nitro speciaalbieren.


