
Assortimentsbrochure



Bij Bier&cO houden we ervan om de 
dingen net wat anders te doen. We zijn 
niet bang nieuwe wegen te betreden. Eind 
jaren tachtig smokkelden we als eersten 
een lading Belgisch abdijbier voor onze 
krakersvrienden naar Nederland. Het begin 
van een groot avontuur.

Sindsdien zijn we uitgegroeid tot één van 
Europa’s grootste importeurs, bouwen 
we iedere dag aan sterke merken en 
vormen we hét kenniscentrum van unieke 
dranken. Het is onze missie om jou de 
beste ambachtelijk gebrouwen dranken te 
laten proeven.

Do you dare to drink different?

Ruim dertig jaar bierervaring.

Assortiment
Wij hebben meer dan 1501 
bieren in ons portfolio. Allen 
met een bijzonder verhaal, met 
passie gebrouwen en met zorg 
voor u geselecteerd.

Pilsener
Ondergistend en gefil-
terd bier. Kenmerkend 
aan de bitter- en 
helderheid. Heerlijk 
doordrinkbaar!

Saison
Van origine Belgisch
seizoensbier.
Gekenmerkt door
de droge en licht
zurige karakter.

Tripel
Belgische klassieker!
Hoog in alcohol,
kruidig en met een
aangenaam zoetje.
Een bier om echt van
te genieten.

Witbier
Heerlijk fris, 
gebrouwen met 
tarwemout en veelal 
met toevoeging van 
sinaasappelschil en 
korianderzaad.

IPA
Hop, hop en nog meer
hop. Populair vanwege 
het fruitige aroma en 
de bittere afdronk.

Porter/Stout
Gebrouwen met
geroosterde mout. Vol 
van smaak waarbij 
tonen van koffie en 
chocolade de boven-
toon voeren.

Bierkaart
Onze bierspecialisten helpen 
u graag bij het samenstellen 
van een zo compleet mogelijke 
bierkaart.

Training
Wij helpen u en uw team graag 
met het vergroten van de
bierkennis. Hierdoor kunt u de 
gasten optimaal adviseren.

Gediplomeerde biersommeliers 
in huis die graag hun kennis 
met u delen.

Landelijke distributie dankzij onze 

bevriende groothandels, onze part-

ner Simon Loos en onze regionale 

Bier&cO vestigingen.

Hefeweizen 
Duits tarwebier, niet te
verwarren met een
Belgisch Witbier. Te
herkennen aan de
aroma’s van banaan
en kruidnagel.

Pale Ale
Gebrouwen met relatief 
bleke mout. Bloemige
en fruitige aroma’s
komen subtiel naar
voren. De afdronk
eindigt licht bitter.

Alcoholvrij/arm
Alcoholvrije en - arme 
bieren hebben een 
alcoholgehalte tussen 
de 0 en 1,2%. Met 
behulp van nieuwe 
brouwtechnieken zijn 
dit bieren waarbij de 
uiteenlopende smaken 
goed bewaard blijven.



WEIHENSTEPHANER
HEFEWEISSBIER
Hefeweizen | Alc./vol.: 5,4%

Dé klassieke Hefeweizen. 
Zacht met tonen van banaan 
en kruidnagel. Uniek in haar 
soort!

JEVER PILSENER
 
Pilsener | Alc./vol: 4,9%

Dankzij het bijzonder zachte 
en zuivere brouwwater, en
een beetje extra hop, heeft 
Jever een unieke smaak die 
met geen ander bier te
vergelijken is.

DAB DORTMUNDER 
EXPORT 
Dortmunder | Alc./vol: 5,0%

Iets hoppiger en minder 
moutig dan het originele 
Tsjechische pilsener. Vol van 
smaak met een zacht en 
elegant mondgevoel. 

WEIHENSTEPHANER
HEFEWEISSBIER 
DUNKEL 
Hefeweissbier Dunkel  Alc./vol.: 5,3%

Gekarameliseerde mout en 
een fruitige zoetheid van 
banaan.

WEIHENSTEPHANER
VITUS
 
Weizen Bock | Alc./vol.: 7,4%

Kruidige Weizen Bock met 
fiere, romige schuimkraag. 
Aroma’s van gedroogde abri-
koos, kruidnagel en banaan.

WEIHENSTEPHANER
HEFEWEIZEN  
ALCOHOLFREI
Alcoholvrij | Alc./vol: 0.5%

Dit goudgele, alcoholvrije 
tarwebier smaakt net als een 
premium tarwebier: pittig, fris en 
rond. 

BEAR CIDER
ORIGINAL & DRY HOPPED

Cider | Alc./vol.: 5,0%

Een bijzondere appelcider
van Nederlandse bodem.
Deze frisse, licht bittere
appelcider wordt gemaakt
van echt appelsap.

MAGNERS 
ORIGINAL

Cider | Alc./vol.: 4,5%

De enige originele Ierse 
appelcider. Een echte 
dorstlesser door de frisse 
smaak van appels

STONE BREWING BERLIN
STONE IPA

IPA | Alc./vol.: 6,9%

Deze IPA is een ware smaak-
explosie. Vol met heerlijke 
aroma’s van citrusfruit en 
perfect gebalanceerd met 
een lichte mouttoon is dit 
een IPA om van te genieten.

BUDWEISER BUDVAR
B: ORIGINAL

Pilsener | Alc./vol.: 5,0%

Een heerlijke pilsener 
bomvol smaak en traditie. 
Maar liefst 90 dagen 
gerijpt voor een optimale 
smaaksensatie.



BREWDOG
PUNK IPA 

IPA | Alc./vol.: 5,6%

Deze IPA heeft een lichtgouden kleur en ruikt 
naar tropische vruchten met een vleugje 
karamel. Het gehemelte wordt geprikkeld door 
de harsachtige hop, gebalanceerd door de 
biscuitachtige mout!

CARLOW BREWING
O’HARA’S STOUT

Stout | Alc./vol.: 4,3%

De O’Hara’s Irish Stout is 
het paradepaardje van de 
brouwerij. Zo beleef je een 
echte Irish Stout met alle 
rijke smaken die daarbij 
horen.

THORNBRIDGE BREWERY
JAIPUR

IPA | Alc./vol.: 5,9%

Deze IPA is heerlijk zacht 
en mooi in balans. Het 
bier bevat aroma’s van 
citrusvruchten, passiefruit 
en een bescheiden 
hopbitterheid.

BIG DROP BREWING 
PALE ALE

Alcoholvrij | Alc./vol: 0,5%

Deze dry-hopped Pale Ale van 
0,5% ABV heeft aroma’s van 
honing en dennen. Deze gaan 
vooraf aan een uitgesproken 
fruitige smaak door een flinke 
hoeveelheid citrushoppen en 
een vleugje verse limoen. 

BREWDOG
ELVIS JUICE

IPA | Alc./vol.: 6,5%

IPA gebrouwen met
grapefruit wat zorgt voor
een heerlijk fris bier met
een bitter randje, veel
citrusfruit en lichte tonen
van karamel.

BREWDOG
DEAD PONY PALE ALE

Pale Ale | Alc./vol.: 3,8%

Deze Pale Ale is een echte
dorstlesser. Met volle
citrusaroma’s van pittige
limoen en citroengras en
een lichte karamelgeur.

BREWDOG
NANNY STATE

Alcoholvrij | Alc./vol.: 0,5%

Een ambachtelijk bier met 
een alcoholpercentage 
van 0,5%. Gebrouwen met 
veel Centennial, Amarillo, 
Columbus, cascade en 
Simcoe hop. Heel veel. 

FULLER’S
LONDON PRIDE

Amber | Alc./vol.: 5,4%

Deze amberkleurige ale heeft
een mooie ondertoon van
mout en een klein bittertje.
Aroma’s van karamel en
sinaasappel zorgen voor wat
complexiteit in het bier.



OEDIPUS BREWING
MANNENLIEFDE
Saison | Alc./vol.: 6,0%

Saison gebrouwen met 
Szechuanpepers, citroengras en 
de fruitige Sorachi Ace hop.

ST. CHRISTOFFEL
W-IPA
Weizen IPA | Alc./vol.: 6,5%

Weizen gecombineerd met een IPA. 
Heerlijke mix van de kruidigheid 
van een Weizen en de fruitige 
hopbitterheid van een IPA.

DAVO
SURF ALE
American Wheat Ale Alc./vol: 6,4%

Een heerlijk fris, blond en hoppig 
bier. Explosieve aroma’s van 
ananas en citrus.

BROUWERIJ DE MOLEN
VUUR & VLAM
IPA | Alc./vol: 6,2%

Zwaar gehopte India Pale Ale met 
een bloemig, fruitige neus. 

VANDEOIRSPRONG
WEIZEN
Weizen | Alc./vol: 5,6%

Blond licht troebel bier met een 
hoog koolzuurgehalte. 

VAN MOLL
DOERAK
IPA | Alc./vol: 6,3%

Een mooie IPA die eruit springt 
door de toevoeging van tropisch 
fruit. 

MAALLUST
DE PAUPER
Licht blond | Alc./vol: 5,5%

Een heerlijk dorstlessend bier met 
een citrustoets en koriander.

BROUWERIJ MAXIMUS
BRUTUS
Pale Ale | Alc./vol.: 6,0%

American Pale Ale. Licht hoppig 
met fruitige karakter en licht zoete 
toets.

BROUWERIJ OERSOEP
HOPFATHER
Witte saison | Alc./vol.: 5,5%

Fris bitter bier met tonen van 
sinaasappel en grapefruit en een 
gebalanceerde moutsmaak.

BAXBIER
KON MINDER
Blond | Alc./vol.: 5,1%

Prijswinnend blond bier. Een bier met 
een verfrissend en fruitig hopkarakter. 
Om het geheel nog frisser te maken is 
er sinaasappelschil toegevoegd.

UILTJE BREWING CO.
PINEAPPLE WEIZEN
Weizen | Alc./vol: 5,0%

Frisse weizen met typische tonen 
van kruidnagel en banaan. De 
toegevoegde ananas geeft een 
tropisch fruitige afdronk.

CINEMA BREWERS
KING KONG
Tripel | Alc./vol: 8,0%

Een smaakvolle tripel waarbij kokos 
en een vleugje banaan aan is toege-
voegd. 

BROUWERIJ KEES
MOSAIC HOP EXPLOSION
IPA | Alc./vol.: 5,5%

IPA gebrouwen met Mocaic 
hop. Aroma’s van grapefruit en 
tropisch fruit komen duidelijk
naar voren.

LA TRAPPE
BLOND

Licht blond | Alc./vol: 6,5%

Een goudgeel 
trappistenbier met een 
witte schuimkraag en een 
rijke smaakbeleving.  

LA TRAPPE 
ISID’OR

Amber | Alc./vol: 7,5%

Harmonieus en vol met een 
fruitige start, een stevig 
karakter lichtzoete, moutige 
karameltonen en een zacht-
bittere fruitige afdronk. 



MONGOZO
COCONUT
Fruitbier | Alc./vol: 3,6%

Mongozo Coconut is een exotisch 
bier met de frisse smaak van 
kokosnoot. 

BROUWERIJ ST. BERNARDUS
ABT 12
Gerstewijn | Alc./vol.: 10,0%

Gebrouwen volgens origineel recep-
tuur van de Sint-Sixtusabdij West-
vleteren. Fruitige aroma’s, complexe 
smaak en een bitterzoete afdronk.

LEROY BREWERIES
POPERINGS HOMMELBIER
Blond | Alc./vol.: 7,5%

Belgian Golden Ale. Het bier heeft 
een hoppige en bloemige smaak die 
wordt gecomplimenteerd met een 
broodachtige gistsmaak.

TIMMERMANS
BLANCHE LAMBICUS
Witbier | Alc./vol.: 4,5%

Lichtzuur bier ontstaan door 
wilde gisten. Door de gedroogde 
sinaasappelschil heeft het bier een 
kruidige smaak.

BRASSERIE DUPONT
SAISON DUPONT
Saison | Alc./vol.: 6,5%

Van oudsher een klassiek Belgisch 
seizoensbier. Koperblond met 
een verfijnde hoparoma en een 
uitgesproken droge bitterheid.

PALM
Amber | Alc./vol.: 5,2%

Palm is een verfrissend 
Belgisch amberbier 
met een unieke, 
karaktervolle smaak 
en een aangename 
bitterheid.

OMER 
TRADITIONAL BLOND
Zwaar Blond | Alc./vol.: 8,0%

Krachtig en fris blond bier met een 
verfijnd fruitig aroma, een stevige 
body en een subtiele bitterheid in de 
afdronk.

RODENBACH
CLASSIC
Sour Ale | Alc./vol: 5,2%

Roodbruin foederbier met een zacht 
zoetzure smaak van roodfruit. 

BRUGGE 
TRIPEL
Tripel | Alc./vol: 8,7%

Rijk goudblond met een fruitig 
palet en tonen van warme 
kruiden, licht-rokerige gisten en 
zoete granen. 

STEENBRUGGE
BLOND
Licht blond | Alc./vol.: 6,5%

Vol en fruitig met een rokerig 
gistingsaroma, hinten van 
steenfruit, kruidigheid van het 
gruutmengsel en zachte bitters. 

PALM
0.0
Alcoholvrij; Amber | Alc./vol: 0.0%

Palm 0.0 is een verfrissend 
Belgisch alcoholvrij amberbier 
met een hoppige, karaktervolle 
smaak dankzij het gebruik van 
hop van eigen veld.

PALM
SESSION IPA
IPA | Alc./vol: 3,5%

Deze toegankelijke India Pale 
Ale heeft fris bittere citrus 
hoptoetsen dankzij dry 
hopping met simcoe hop.

DOBBEL
PALM (WINTERBIER)
Amber | Alc./vol: 6%

Dobbel Palm is een smaakvol en 
toegankelijk bier, door de extra 
mouten en 6% alcohol. 



KRIEK
MAX
Fruitbier | Alc./vol.: 3,5%

Helder, donkerrood kriekbier met een 
zoet en fruitig aroma en een fruitig 
zoet-zuur palet door toevoeging van 
25% natuurlijke kriekensappen.

BRASSERIE LEFEBVRE
BARBÃR BLOND
Honing Blond | Alc./vol.: 8,0%

Blond bier gebrouwen met honing. 
Aroma’s van mout met een zoete 
afdronk waar de honing goed naar 
voren komt. 

LEFORT
TRIPEL
Tripel | Alc./vol.: 8,8%

Vol en zoet met een stevige, 
romige body vol tonen van 
gekarameliseerd steenfruit, 
honing en een fijne, droog-bittere 
afdronk.

URTHEL
SAISONNIÈRE
Saison | Alc./vol.: 6,0%

Een unieke combinatie van 
Saison en witbier met een stevige 
‘bite’.

CORNET
Zwaar blond | Alc./vol: 8,5%

De toevoeging van eikenhouten 
snippers aan deze zwaar 
blond zorgt voor een unieke 
smaakbeleving die de balans 
bewaart tussen de fruitigheid van 
de gist en de vanillezoetheid van 
het hout.

KEREL 
BIERE DE GARDE
Biere de Garde | Alc./vol: 7,0%

Dit is een zeer moutig bier met een 
lange houdbaarheid. Verrijkt met 
een toets van karamel, wat het bier 
een zekere complexiteit geeft.



SEICHA
Groen ontmoet groen. De smaak van limoen en 
grapefruit in combinatie met Matcha thee zorgt 
voor een nieuwe, verfrissende ervaring. Bovendien 
is Seicha Matcha ook nog eens 100% vegan.

CUCUMIS
Duitslands eerste komkommer frisdrank, gebotteld in één van 
’s werelds duurzaamste productiefaciliteiten. Het drankje is 
verrijkt met de hoogste kwaliteit mineraalwater en volledig 
vegan. Perfect als mixdrank voor cocktails zoals Moscow Mule 
en Basil Smash. Inmiddels heeft Cucumis ook een heerlijke 
lavendel variant uitgebracht.

WOSTOK
Wostok is een Duits frisdrank afkomstig uit Rusland, 
of toentertijd de USSR. In de jaren ‘70 ontwikkeld 
als tegenhanger van Pepsi. De Russen noemden het 
destijds Baikal. Immens populair in Berlijn en nu ook 
in Nederland!

FRITZ-KOLA
fritz-kola is een Duits colamerk opgericht door twee 
vrienden, Mirco Wiegert en Lorentz Hampl, vanuit hun 
studentenkamer in Hamburg. Hun missie: een nieuwe 
cola creëren, zoals cola hoort te smaken. En met succes.

VOOR ONS GEHELE ASSORTIMENT ZIE ONZE WEBSITE OF NEEM CONTACT 
OP MET ONZE CUSTOMER SERVICE OF MET UW BIERSPECIALIST.
mail naar: info@bierenco.nl, bel 020 480 2000 of kijk op de website www.bierenco.nl

SIERRA NEVADA
PALE ALE
Pale Ale | Alc./vol.: 5,6%

Klassieke Pale Ale die vele brou-
wers heeft geïnspireerd. Mooie 
amberkleur en goed in balans. 
Aroma’s van citrusvruchten en 
tropisch fruit.

BROOKLYN BREWERY
BROOKLYN LAGER
Vienna Lager | Alc./vol.: 5,2%

Een amberkleurig Vienna-stijl 
Lager met een gebalanceerd 
moutkarakter, verfrissende
bitterheid en een bloemig hop 
aroma.

ROGUE
DEAD GUY ALE
Amber | Alc./vol: 6.5%

Rogue Dead Guy Ale is een 
goed uitgebalanceerde bock 
met een lichte honingkleur en 
hartige smaak. 

ANDERSON VALLEY
POLEEKO PALE ALE
Pale Ale | Alc./vol.: 5,0%

Amberkleurige Pale Ale met 
aroma’s van karamel en mout. 
Afdronk is licht zoet met tonen 
van honing en grapefruit.

FLYING DOG BREWERY
RAGING BITCH
IPA | Alc./vol.: 8,3%

Prachtig gebalanceerde 
prijswinnende IPA.
Onmiskenbare aroma’s van 
citrusfruit, tropische vruchten 
en stevig bittere afdronk.

ANCHOR BREWING
STEAM BEER
California Common | 
Alc./vol.: 4,8%

Amberkleurig bier gebrouwen 
volgens traditioneel recept. 
Het bier heeft een mooi gebalan-
ceerde moutsmaak met lichte 
karameltonen.

KONA
BIG WAVE
Golden Ale | Alc./vol: 4.4%

Big Wave is een lichte 
golden ale met een tropisch 
hoparoma. Het gebruik van 
karamelmout draagt bij aan 
de gouden kleur van dit bier. 

ANCHOR BREWING
PORTER
Porter | Alc./vol.: 5,0%

Betreft een Porter zoals die van 
oudsher in de 18de eeuw werd 
gebrouwen. Een aangename 
gebrande moutsmaak en een 
licht zoete toets maakt dit bier 
uniek in haar soort.



Promotionele ondersteuning
Wij weten als geen ander hoe belangrijk 
het is om bier in het daarvoor bestemde 
glas te schenken en de biermerken die bij 
u verkrijgbaar zijn op een voor uw zaak 
passende manier te laten zien. We hebben 
een ruim assortiment aan promotionele 
artikelen zoals glaswerk, binnen/
buitenverlichting, kleding, stoepborden 
etc. Informeer bij uw bierspecialist 
voor het volledige overzicht van onze 
promotiematerialen.

Bestellen bij Bier&cO
Bij ons heeft u de mooiste bieren binnen 
handbereik. Onze partner Simon Loos en 
onze regionale Bier&cO vestigingen maken 
leveringen door heel Nederland mogelijk. Om 
het bestellen zo gemakkelijk mogelijk
voor u te maken kunt u bij ons op 
verschillende manieren bestellen.

Vraag uw bierspecialist om uw persoonlijke 
levervoorwaarden.

InOne. Online kunt u gemakkelijk uw 
bestelling doorvoeren op bestelbox.nl

020 4809 2000: wij zijn bereikbaar
vanaf 08.00 tot 17.30 uur.

Info@bierenco.nl: antwoord uiterlijk 
binnen 4 uur tijdens openingstijden

06 39 508 122: Antwoord uiterlijk
binnen 2 uur tijdens openingstijden

Kantoor
Sarphatistraat 600
1018 AV Amsterdam
T: 020 480 2000
E:  info@bierenco.nl
Fb:  facebook/bierenco
Tw:  @bierenco

Amsterdam
Veemarkt 57
1019 DA Amsterdam
T:  020 468 68 95
E:  Amsterdam@bierenco.nl

Rotterdam
Abraham van Stolkweg 98
3041 JA Rotterdam
T:  010 411 28 79
E:  Rotterdam@bierenco.nl

Groningen
Peizerweg 97p
9727 AJ Groningen
T:  06 115 256 37
E:  Groningen@bierenco.nl

‘s Hertogenbosch
Zilverenberg 34,
5234 GM, ‘s-Hertogenbosch
T:  073 624 15 72
E:  Denbosch@bierenco.nl

Zweden
Förrâdsvägen 2 - 4
138 40 ÄLTA
T:  +46 72 350 02 32

Uithangborden Neonverlichting Kleding Glaswerk

GRATIS POS EN ANDERE 
MARKETING MATERIALEN


