
LICHT BLOND

Dit licht blonde bier presenteert zich met 

een stevige witte schuimkraag. De smaak 

is fris en vol, licht hoppig en moutig. Dit 

pilsener nodigt uit tot nog een consumptie.

Dit bier laat zich eenvoudig combineren met een 

breed scale aan spijzen. Witte vis, pasta’s, soepen 

en mager vlees zijn uitstekende smaakbegeleiders.

BROUWERIJ Globaal is een brouwintitiatief die de 

verwezenlĳ king is geworden van een jongens-

droom. Ondanks het recente initiatief gaat het 

verhaal van BROUWERIJ Globaal al eeuwen terug 

in de tĳ d. Naar de tijd waarin Pelgrims hun 

bedevaarttocht maakten. Zo ook de Belg 

Johannus. 

PROEF NOTITIE

Lekker Bij

DETAILS:

TYPE BIER:     Pilsener

ALCOHOL %:   5,2 % alc. vol

KLEUR EBC:    Goudgeel (13)

PLATO:   11 º

INHOUDSMATEN:   33 cl + 75 cl  
   
     20 ltr 

FUSTKOPPELING:  Sankey

SERVEERADVIES:   3 - 5 ºC
SMAAKPALET
Intensiteit:

Zoetheid:

Bitterheid:

Zuurheid:

Lengte:



De kleur is diepgoud, het schuim fijn en 

luchtig. Het boeket is zeer geparfumeerd; 

de aromatische hopsoorten zijn herkenbaar 

aanwezig en de specerijen zorgen voor een 

fruitige toets van citrusvruchten. 

Door de volle smaak van dit blondbier, is het 

een waardige begeleider van vleesgerechten. 

Gehaktballetjes met kruiden zijn bijzonder 

smaakvol samen met dit bier.

Lekker Bij

PROEF NOTITIE

BROUWERIJ Globaal is een brouwintitiatief die de 

verwezenlĳ king is geworden van een jongens-

droom. Ondanks het recente initiatief gaat het 

verhaal van BROUWERIJ Globaal al eeuwen terug 

in de tĳ d. Naar de tijd waarin Pelgrims hun 

bedevaarttocht maakten. Zo ook de Belg 

Johannus. 

DETAILS:

TYPE BIER:     Blond

ALCOHOL %:   7,5 % alc. vol

KLEUR EBC:    Diepgoud (16 )

PLATO:   16 º

INHOUDSMATEN:   33 cl + 75 cl  

    20 ltr 

FUSTKOPPELING:  Sankey

SERVEERADVIES:   6 - 8 ºC

BLOND

SMAAKPALET
Intensiteit:

Zoetheid:

Bitterheid:

Zuurheid:

Lengte:



DONKER

De kleur is gloedvol als donkere mahonie. 

Het schuim is vol en blijvend. De fruitgeuren, 

ontstaan door gisting, vormen een rijke 

harmonie met het dominante aanwezige 

zoethout en de gebrande suiker. Dit bier 

onderscheidt zich door een uitzonderlijk 

smaakpalet met koffietonen en een krachtig 

aroma. 

Dit moutige donker bier met zijn gebrande lichte 

weke smaak kan gebruikt worden bij het bereiden 

van diverse stoofschotels met vlees. Een klassieke 

Irisch Stew met worden is een culinair feest.

BROUWERIJ Globaal is een brouwintitiatief die de 

verwezenlĳ king is geworden van een jongens-

droom. Ondanks het recente initiatief gaat het 

verhaal van BROUWERIJ Globaal al eeuwen terug 

in de tĳ d. Naar de tijd waarin Pelgrims hun 

bedevaarttocht maakten. Zo ook de Belg 

Johannus. 

Lekker Bij

PROEF NOTITIE

DETAILS:

TYPE BIER:     Bruin

ALCOHOL %:   8 % alc. vol

KLEUR EBC:    Donkerbruin (65)

PLATO:   18 º

INHOUDSMATEN:   33 cl + 75 cl  
   
     20 ltr 

FUSTKOPPELING:  Sankey

SERVEERADVIES:   8 - 12 ºCSMAAKPALET
Intensiteit:

Zoetheid:

Bitterheid:

Zuurheid:

Lengte:



Het schuim is wit, fijn en zeer dicht. 

Ondanks de lichte amberkleur verbaast 

het bier de kenner met een nadrukkelijke 

toets mout. De neus is rijk met een unieke 

combinatie van hoparoma’s, kruiden en 

typische, zeer fruitige gistingsgeuren. De 

tripel is bij uitstek het bier voor de genieters.

De fruitige gistaroma’s en volle ronde smaak zijn 

heel mooi bij mager vlees, stevige pasta’s en wit 

vis. Een zeetong met garnalen laat zich bijzonder 

smakelijk begeleiden door dit bier.

BROUWERIJ Globaal is een brouwintitiatief die de 

verwezenlĳ king is geworden van een jongens-

droom. Ondanks het recente initiatief gaat het 

verhaal van BROUWERIJ Globaal al eeuwen terug 

in de tĳ d. Naar de tijd waarin Pelgrims hun 

bedevaarttocht maakten. Zo ook de Belg 

Johannus. 

PROEF NOTITIE

Lekker Bij

DETAILS:

TYPE BIER:     Tripel

ALCOHOL %:   9 % alc. vol

KLEUR EBC:    Amber Goud (21)

PLATO:   18 º

INHOUDSMATEN:   33 cl + 75 cl  

     20 ltr 

FUSTKOPPELING:  Sankey

SERVEERADVIES:   6 - 8 ºC

TRIPEL

SMAAKPALET
Intensiteit:

Zoetheid:

Bitterheid:

Zuurheid:

Lengte:



Typische IPA, zeer verfrissend met een 

fruitig aroma. Begint fruitig in de mond 

met citrustonen. Ondanks de aanwezige 

bitterheid is dit bier perfect in balans..

Pittig eten zoals Thais of Indisch past perfect bij 

een IPA. Maar ook pikant gekruide drumsticks, 

een broodje hamburger met bacon of gewoon bij 

een lekker zakje chips.

INDIA PALE ALE

BROUWERIJ Globaal is een brouwintitiatief die de 

verwezenlĳ king is geworden van een jongens-

droom. Ondanks het recente initiatief gaat het 

verhaal van BROUWERIJ Globaal al eeuwen terug 

in de tĳ d. Naar de tijd waarin Pelgrims hun 

bedevaarttocht maakten. Zo ook de Belg 

Johannus. 

SMAAKPALET
Intensiteit:

Zoetheid:

Bitterheid:

Zuurheid:

Lengte:

PROEF NOTITIE

Lekker Bij

DETAILS:

TYPE BIER:     IPA

ALCOHOL %:   6 % alc. vol

KLEUR EBC:    Ambergeel (20)

PLATO:   16 º

INHOUDSMATEN:   33 cl
   
   20ltr

SERVEERADVIES:   6 - 8 ºC



Dit witbier is een traditioneel tarwebier 

van hoge gisting met een toets van fruit 

en kruiden. Koud geserveerd krijgt het zijn 

wazig-witte sluier en een verfrissende lichte 

smaak.

Dit witbier laat zich uitstekend combineren met 

salades, zeevruchten en lichte pasta’s. Zalm 

salade met garnalen en dillesaus is een heerlijke

combinatie.

BROUWERIJ Globaal is een brouwintitiatief die de 

verwezenlĳ king is geworden van een jongens-

droom. Ondanks het recente initiatief gaat het 

verhaal van BROUWERIJ Globaal al eeuwen terug 

in de tĳ d. Naar de tijd waarin Pelgrims hun 

bedevaarttocht maakten. Zo ook de Belg 

Johannus. 

PROEF NOTITIE

Lekker Bij

DETAILS:

TYPE BIER:     Witbier

ALCOHOL %:   5% alc. vol

KLEUR EBC:    Blondgeel (8)

PLATO:   12 º

INHOUDSMATEN:   33 cl  

     20 ltr 

FUSTKOPPELING:  Sankey

SERVEERADVIES:   4 - 7 ºC

WIT

SMAAKPALET
Intensiteit:

Zoetheid:

Bitterheid:

Zuurheid:

Lengte:



PORTER

In de aanzet is deze porter zoet en licht 

hoppig. Echter neemt de gebrande mout 

smaak snel over en is de afdronk vol en 

zacht bitter.

Deze licht zoete porter combineert mooi bij 

gepekeld vlees en gefrituurde vis. Zeer smakelijk 

bij mosselen gekookt in bier.

BROUWERIJ Globaal is een brouwintitiatief die de 

verwezenlĳ king is geworden van een jongens-

droom. Ondanks het recente initiatief gaat het 

verhaal van BROUWERIJ Globaal al eeuwen terug 

in de tĳ d. Naar de tijd waarin Pelgrims hun 

bedevaarttocht maakten. Zo ook de Belg 

Johannus. 

PROEF NOTITIE

Lekker Bij

DETAILS:

TYPE BIER:     Porter

ALCOHOL %:   6 % alc. vol

KLEUR EBC:    Donkerbruin (76)

PLATO:   16 º

INHOUDSMATEN:   33 cl 

SERVEERADVIES:   5 - 8 ºC

SMAAKPALET
Intensiteit:

Zoetheid:

Bitterheid:

Zuurheid:

Lengte:


