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WIJ ZIJN
BIER&CO
Bij Bier&cO houden we

Sindsdien zijn we uitgegroeid

ervan om de dingen net

tot één van Europa’s grootste

wat anders te doen. We zijn

importeurs, bouwen we iedere

niet bang nieuwe wegen te

dag aan sterke merken en

betreden. Eind jaren tachtig

vormen we hét kenniscentrum

smokkelden we als eersten

van unieke dranken. Het is

een lading Belgisch abdijbier

onze missie om jou de beste

voor onze krakersvrienden

ambachtelijk gebrouwen

naar Nederland.

dranken te laten proeven.

do you dare to drink different?

1986

1998

2000

2007

2008

2014

Private
initiatieven
worden één
bedrijf

Bier&cO
introduceert
Duits
Hefeweizen
(Weihenstephan)

Anchor
Brewing
Company
debuteert in
Europa

Amerikaanse IPA’s
als eerste
geïmporteerd
in Europa

Introductie
van craft
soda’s in ons
portfolio

Uitbesteding
van logistiek

Daarom Bier&c0

Wist je dat?

• Sterk portfolio van
onafhankelijke merken

…wij gediplomeerde
biersommeliers in huis
hebben die graag hun
kennis met jou delen?

• Onbegrensde bierkennis
en 35 jaar bierliefde
• Meer dan 1000 speciaalbieren, craft
brewed soda’s en hard seltzers
• Landelijke distributie

…wij landelijk distribueren via
onze bevriende groothandels,
onze partner Simon Loos en
onze regionale Bier&cO
vestigingen?

• Meerdere biersommeliers in huis
• Samenstellen en optimaliseren
van je bierkaart
• Trainen van je personeel
• Unieke “bier aan tafel”-kennis:
verhoog je rendement
• Eenvoudig online bestellen
wanneer het jou uitkomt

35 jaar
pionieren
met unieke
dranken
2018

2020

Onderdeel
van
Royal
Swinkels
Family
Brewers

Lancering
Hard
Seltzer
in NL

Bierstijlen
In ons portfolio hebben we
honderden verschillende bieren
en tientallen verschillende
bierstijlen. Om het wat
gemakkelijker te maken hebben
we de meest bekende bierstijlen
uitgelicht zodat je een zo
compleet mogelijke bierkeuze
kunt maken.

pilsner

Ondergistend en verfrissend.
Kenmerkende bitterheid
en kraakhelder. Heerlijk
doordrinkbaar!
Gevogelte, harde kaas, brie.
Aziatische schotels.

saison

Van origine Belgisch seizoensbier.
Gekenmerkt door het droge en
frisse karakter.

Als aperitief of begeleider
van mosselen, paling in ’t
groen, asperges, stoofgerechten,
geroosterd vlees.

tripel

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

weizen

witbier

cider

Varkensvlees, saté, Weisswurst,
geitenkaas.

Zeebanket, gestoomde
mosselen.

Fruitsalade, zoete desserts,
appeltaart.

pale ale

IPA

fruitbier

Salades, kip en gevogelte,
witvis, vette vis, jonge en
romige kazen.

BBQ, burgers, blauwaderkaas.

Fruitsalades, zoete desserts.

alcoholvrij/arm

porter/stout

sour

Gebrouwen met geroosterde
mout. Vol van smaak waarbij
tonen van koffie en chocolade
de boventoon voeren.

Sours komen in
verschillende soorten en
worden gekenmerkt door
friszure, soms wijnachtige
smaken.

Rood vlees, vette vis, oude kaas,
jonge kaas, frietjes.

Chocolade(desserts),
(blauwschimmel) kaas, pulled
pork, BBQ-gerechten.

Kaas, fruit en vis.

Weizenbier betekent in het
Duits letterlijk tarwebier. Te
herkennen aan de romige
smaak en de banaanaroma’s.

Gebrouwen met relatief bleke
mout. Bloemige en fruitige aroma’s
komen subtiel naar voren.

Bieren met een
alcoholpercentage tussen 0.0
– 1,2% alcohol. Van pilsener tot
stout, de keuze is reuze.

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

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

Het is geen bier, want
gemaakt van appelsap
en niet van graan. Fris,
sprankelend en fruitig.

Een mengeling van bier
met vruchtensap, waarbij
verschillende soorten fruit
de hoofdrol spelen.

VAN EIGEN
BODEM

La Trappe Trappist is authentiek, zuiver,
eerlijk Nederlands bier uit Berkel-Enschot.
Het wordt sinds 1884 gebrouwen bij Abdij
Onze Lieve Vrouwe van Koningshoeven.
La Trappe Trappist draagt het exclusieve
label Authentic Trappist Product (ATP) van
de Internationale Vereniging Trappist. Tot
op de dag van vandaag brouwt men bier
op basis van deze principes, omgeven
door rust en stilte. Proef de stilte.
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Brouwerij de Molen staat bekend om
haar brede en zeer gevarieerde collectie
aan bieren, vaak met bijzondere namen
als ‘Hel & Verdoemenis’, ‘Dag & Dauw’
en ‘Bommen & Granaten’. Ratebeer.com
riep de brouwerij in 2020 uit tot beste
brouwerij van Europa en de nummer 15
van de wereld. Daarnaast won de ‘Bold
& Brash’ als afvaardiging van het Barrel
Aged programma goud op de Dutch Beer
Challenge.

In 2013 opende Van Moll de eigen brewpub
in Eindhoven en was daarmee de eerste
brouwerij in de Lichtstad. De brewpub
bleek al gauw een creatief smaaklab, waar
al vele gedurfde bieren het licht zagen.
Het motto: Als je de oorsprong beheerst,
begint het avontuur! Met traditie en
balans als basis wordt een eigenwijze
draai aan bierstijlen gegeven. En daar past
altijd muziek bij. Da’s pas een smakelijk
feestje!

In 2012 richtten vier vrienden uit Deventer
DAVO Bieren op. De naam DAVO is afgeleid
van de krijgsheer Davo die de monnik
Lebuïnus begeleide bij de stichting van
Deventer in het jaar 768. Met behulp
van crowdfunding verbouwden de vier
vrienden een oud industrieel pand tot
stadsbrouwerij met proeflokaal. Sinds
2016 is dit dé bierspot van Deventer, waar
je terecht kunt voor de lekkerste bieren!

In 1986 startte Leo Brand
(brouwersfamilie Brand)
samen met zijn vrouw
Brouwerij St. Christoffel.
Kwaliteit staat hier hoog in het
vaandel: zo krijgen de bieren
geen vier maar acht weken
de tijd om te rijpen. Dit is één
van de redenen dat Leo lange
tijd dé pionier op het gebied
van speciaalbier in Nederland
geweest.

Bear Cider is Nederlandse
appelcider. De missie van Bear
Cider: in Nederland, appelland
bij uitstek, moet echt lekkere
cider van eigen bodem
gedronken kunnen worden.
Bear Cider is niet alleen een
puur natuurproduct, maar
bevat ook nog eens relatief
weinig calorieën en is van
nature glutenvrij.
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In 2015 waren er meer dan 300
crowdfunders en een bank enthousiast
genoeg om de missie van Uiltje Brewing
Company te financieren: To Brew F*cking
Great Beer! En ze hebben grote ambities!
Liefde voor speciaalbier bracht ze naar de
plek waar ze nu staan; in de top 100 beste
brouwerijen ter wereld volgens RateBeer.
Store cold, drink fresh!

Onze zuiderburen

Rodenbach is een brouwerij dat een
blijvende indruk achterlaat. Hier dragen
gepassioneerde brouw- en keldermeesters
zorg voor de perfecte smaak van het
bekende ‘Vlaamse roodbruine bier’. In
294 eikenhouten foeders (vaten) rijpt
uitzonderlijk bier van gemengde gisting.
Het resultaat zijn bieren die net even
anders zijn dan je verwacht. Verfrissend en
intens.

Brasserie Dupont is één brok Belgische
biergeschiedenis, gedreven door traditie
en kwaliteit. De brouwerij staat in Tourpes,
in het centrum van West-Henegouwen,
waar al sinds 1844 onafgebroken bier wordt
gebrouwen. Beroemd is zij om haar saison,
die als wereldwijde standaard wordt
gezien. Een groot aantal van de bieren is
biologisch gecertificeerd.
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Het van oudsher Brugse stadsbier,
krachtig en bitterzoet. BRUGGE Tripel heeft
een mooie goudblonde kleur en een stevig,
rotsachtig schuim dat een tekening van
Brugs kantwerk achterlaat op het glas. Het
aroma heeft een typisch fenolisch gerookte
toets en de smaak is bitter, rijk en romig.

VK
& IERLAND
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Bier uit de streek waar de tand des tijd
geen vat op krijgt: St. Bernardus bier wordt
al sinds 1946 gebrouwen in het hart van
de West-Vlaamse hoppestreek. Brouwerij
St. Bernardus brouwt haar blonde en
donkere abdijbieren van hoge gisting met
hop van hun eigen hopveld, origineel St.
Sixtus gist en mout van de beste kwaliteit.
In totaal acht mooie speciaalbieren met
het donkere St. Bernardus Abt 12 als
paradepaardje.

Mongozo betekent proost in de moedertaal
van Henrique Kabia, de medeoprichter
van Mongozo bier. De brouwerij staat
bekend om de glutenvrije bieren,
Mongozo Premium Pilsener en Mongozo
Buckwheat White, die al meerdere malen
in de prijzen zijn gevallen. De meeste
bieren zijn Fairtrade gecertificeerd en de
brouwerij werkt eraan om honderd procent
biologisch te worden.

Trends

n

cornet oaked
Krachtig blond | Alc./Vol.: 8,5%

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

Uitzonderlijke bieren ontstaan niet
zomaar. Die worden geboren uit creatief
vakmanschap. Vanuit de passie om te
blijven innoveren herstelde men in 2014
de 300 jaar oude dorpsbrouwerij de Hoorn
in al haar glorie. In deze microbrouwerij
experimenteren de biermeesters volop
met kruiden,hop, fruit en hout. Hier is
CORNET ontstaan.
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Urthel heeft een neus voor en verstand
van bier, een eigenzinnig karakter en een
passie voor smaak. Sprankelend goud,
fris en bruisend, maar ook met een
stevige bite.

HARD SELTZERS
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Al 125 jaar brouwt Omer Vander Ghinste
bier volgens traditioneel recept, maar
met de meest moderne technieken.
Hierdoor werd de brouwerij een van de
meest kwalitatieve en toonaangevende
brouwerijen van Vlaanderen. De absolute
ster van de brouwerij blijft het blonde
degustatiebier OMER, dat talloze keren
werd bekroond.

VK
& IERLAND
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‘Untouched by monks’. Eigenzinnig,
modern en on-Belgisch, dat zijn de bieren
van KEREL. De roots van KEREL liggen in
het Vlaamse Tielrode, waar het bier vanaf
1980 werd gebrouwen door de familie
Verbeeck-Back. Het gamma bestaat uit niet
‘klassieke Belgische stijlen’ als een India
Pale Ale, Dark IPA, Grapefruit IPA, Bière de
Garde, Saison, Stout, Pink Imperial en een
Strong Ale.

Estaminet dankt zijn uitstekende
kwaliteit aan de selectie van de beste
natuurlijke ingrediënten: zacht water,
100% hoogwaardige zomergerst, een
onderscheidende gist en zeer kostbare
Saaz-hop. De volle densiteit, de trage en
traditionele lange gisting die er het fruitige
karakter aan geven en een rijping van 6
volle weken maken dat Estaminet een echte
Belgische premium pils is.

Brouwerij Timmermans, opgericht in 1702,
behoort sinds 1993 tot de ‘Martin’s Finest
Beer Selection’. Het is de oudste van zeven
nog actieve Belgische Lambiekbrouwerijen
die werken met de unieke methode van de
spontane gisting (dus zonder toevoeging
van gist). Dit fenomeen, essentieel voor het
brouwen van de beste Lambiek, doet zich
enkel in een straal van 15 kilometer rond
Brussel voor. Hoe dat komt is nog steeds een
mysterie.

De geschiedenis van de brouwerij gaat
terug tot 1525, met herberg de Hoorn.
In 1974 wordt de naam veranderd naar
brouwerij Palm. Tot op de dag van vandaag
brouwt brouwerij Palm zowel hooggistende
als laaggistende bieren en heeft zij een
uitzonderlijke collectie van kwalitatieve
bieren met een rijk smakenpallet.
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In 1868 openden zakenmannen
samen met meesterbrouwer
Heinrich Herberz de deuren van
Dortmunder Actien Brauerei
(DAB) in Dortmund. DAB is
de ambassadeur van de
wereldberoemde Dortmunder
bierstijl, gebrouwen volgens het
Reinheitsgebot. In de afgelopen
150 jaar is DAB uitgegroeid tot
een internationaal merk en een
typisch symbool van de Duitse
biercultuur.

Budweiser Budvar is weliswaar
pas in 1895 opgericht maar
gebruikt zij een recept voor
lagerbier dat al meer dan
700 jaar bestaat. De keizer
van het Heilige Roomse Rijk
doopte de brouwerij zelfs om
tot hofbrouwer. Het lagerbier
geldt als een van ‘s werelds
beste - verwar de Tsjechische
brouwerij dus niet met het
Amerikaanse Budweiser bier.

Trends
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BRLO is een jonge brouwerij uit hartje Berlijn
die zich heeft gevestigd in 38 containers.
"BRLO" is een oud-Slavische naam en
eert zijn Duitse afkomst door klassieke
bierstijlen te maken, maar dit wel met een
twist. De oorsprong staat hierdoor ook zeker
niet in de weg voor de eigentijdse bieren die
ze ook voor jou willen maken. PRST! "

Weihenstephan is de oudste brouwerij ter
wereld. Al in 1040 kregen de Benedictijner
monniken van het klooster het recht om
bier te brouwen. Er is door de eeuwen
heen veel veranderd, echter worden de
tradities nog steeds in ere gehouden. De
moderne brouwinstallaties met nieuwe
technologieën gecombineerd met de
historie en traditie leveren vandaag de
dag vijftien originele Duitse bieren van
uitzonderlijke klasse.

Klinkt goed.
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Weizenbock| Alc./ Vol.: 7,7%
De robuustere versie van de
klassieke Hefeweizen. De
karakteristieke geur en smaak,
vol van banaan en abrikoos,
wordt aangevuld met een beetje
kruidnagel.

HARD SELTZERS

weihenstephaner
VITUS

VK
& IERLAND
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Alcoholvrij/arm | Alc./ Vol.: 0,5%
Dit goudgele, alcoholvrije tarwebier
smaakt net als een premium
tarwebier: pittig, fris en rond. Met
hinten van kruidnagel en honing, en
een fruitig karakter.

SPANJE
& ETHIOPIË

weihenstephaner
Hefeweissbier
Alkoholfrei

weihenstephaner
DUNKEL
Dunkel Weizen | Alc./ Vol.: 5,3%
De karakteristieke geur en
smaak vanwege de gist wordt
aangevuld met tonen van karamel
van de donkere mout. Fris en
romig, aangevuld met een beetje
kruidnagel.

Trends

Weizen | Alc./ Vol.: 5,4%
Weihenstephaner Hefeweissbier
geldt als wereldwijde benchmark
voor willekeurig welk tarwebier
dan ook. De frisse zuurheid
wordt door de typische, eigen
gist verkregen. Het bier drinkt
uitzonderlijk gemakkelijk weg.
Dit is een ongefilterd bier;
de gist zit er nog in (vandaar
de toevoeging ‘hefe’). Bij het
inschenken is dit bier dan ook
mooi troebel. Het aroma en de
smaak worden gedomineerd door
fruitige tonen waarin banaan en
abrikoos de boventoon voeren.

Onze zuiderburen

weihenstephaner
Hefeweissbier

Vlakbij de grens met Nederland, nabij
Groningen, ligt het Duitse Jever. Een
klein stadje dat vooral bekend staat om
het Jever Pilsener en het uitzonderlijk
smakelijke Jever Fun dat wordt gebrouwen
door het Friesisches Brauhaus zu Jever.
Naast een rijke brouwtraditie en de
nieuwste technologieën beschikt de
brouwerij naar eigen zeggen eveneens
over ‘das Fingerspitzengefühl’. Op en top
kwaliteit!

Duitsland
& Tsjechië

Onze zuiderburen

van eigen
bodem
Moritz is opgericht in Barcelona in 1856
door brouwmeester Louis Moritz. Het is
daarmee het oudste biermerk van Spanje.
De brouwerij is gesitueerd in het hart
van de stad. Moritz is een familiebedrijf.
Het wordt tegenwoordig geleid door de
zesde generatie. Wanneer we het hebben
over Moritz, dan hebben we het over een
verfrissend, licht goudkleurig pilsener
met een mooie, witte, volle schuimkraag.
De zachte en heerlijke smaak, met het zoete
van de mout en graan, maakt Moritz een
heerlijk doordrinkbaar en licht bier.

HARD SELTZERS
Trends
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Samen met 8.000 lokale ondernemers
brouwt Swinkels Family Brewers Habeshabier in Ethiopië. De Ethiopiërs noemen
Habesha ook wel het Cold Gold. Gold staat
voor de warme kleur en het overtuigende
karakter van het bier. Habesha is het
bier dat staat voor eenheid. Waarmee in
Ethiopië samenzijn gevierd wordt. Het
woord Habesha heeft de betekenis dat alle
Ethiopiërs door hun afkomst met elkaar
verbonden zijn.

VK
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SPANJE
& ETHIOPIË

spanje
& ethiopië

USA
HEROES

‘Aloha’ is ook het idee dat we
allemaal met elkaar en alles
om ons heen verbonden zijn.
En met deze ‘aloha spirit’ werd
Kona Brewing Company in 1994
opgericht door Cameron Healy
en zijn zoon Spoon Khalsa.
Ze combineerden hun liefde
voor Hawaï en haar ongerepte
natuurlijke schoonheid met
hun voorliefde voor heerlijke
lokale bieren. Een gouden
combinatie wat ons betreft!

Stone Brewing is een van de grootste en
meest succesvolle Amerikaanse craft
beer brouwerijen, opgericht in Californië
in 1996. Stone zelf blijft gelden als ‘World
Class Brewery’ en is zelfs uitgeroepen tot
‘All time top brewery on Planet Earth’. Een
blikkenpionier op en top!

Flying Dog Brewery is opgericht
in 1990 door George Stranahan.
Flying Dog staat bekend om
de provocerende biernamen
en kunstzinnige etiketten.
Ralph Steadman, die jarenlang
met Hunter S. Thompson
(Dr. Gonzo) samenwerkte
en die een goede vriend van
Stranahan was, ontwerpt die
etiketten.

Anchor Brewing Company geldt
als de eerste ‘craft’ brouwerij van
Amerika. De brouwerij is ontstaan
tijdens de Gold Rush, toen
avonturiers vanuit alle hoeken
van de wereld naar Amerika
trokken om goud te zoeken. Een
flink aantal jaren later wordt
de naam veranderd in Anchor
Brewing, waarschijnlijk vanwege
de enorme groei die de haven
van San Francisco in die tijd
doormaakte.
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Thornbridge Brewery is opgericht
in 2005 en heeft zich een
bijzondere plaats binnen de
bierwereld verworven. Klassieke
stijlen met een moderne twist en
experimentele brouwsels – het
zijn stuk voor stuk bijzondere
bieren waardoor de brouwerij
wordt bedolven onder prijzen. In
de nieuwe Riverside brouwerij
staan innovatie en het realiseren
van perfectie en continue
kwaliteit door techniek centraal.

Trends

De brouwerij is opgericht door
de familie O’Hara in 1996 en is
inmiddels één van de grootste
craft brouwerijen in Ierland.
Carlow Brewing Company,
bekend als O’Hara’s, staat in
het hart van de traditionele
Ierse mout- en hopregio ‘Barrow
Valley’. In Ierland is het brouwen
van bier een stuk cultureel
erfgoed; O’Hara’s doet er alles
aan om dit te behouden.

VK
& IERLAND

William Magners ontwikkelde in 1935
zijn cider, en sindsdien is het recept
nauwelijks aangepast. Zijn appels haalt
hij van nabijgelegen appelboomgaarden.
Magners cider wordt gemaakt van zeventien
verschillende appelrassen en rijpt twee jaar
lang in eiken vaten. De smaak van de cider
is beter toegankelijk dan de meeste Engelse
ciders.

clockwork tangerine

elvis juice

PUNK IPA

Mandarijn, grapefruit, limoen
- fruitige aroma‘s domineren de
stevige en lichtbittere afdronk.
Ook is een licht zoetje te herkennen
door de gebruikte karamelmout.

Grapefruit domineert deze
dekselse IPA. Krachtig, verleidelijk
en verlokkend. Zakt de grapefruit
naar de achtergrond, dan komen
andere vruchten hallo zeggen.

Aroma van tropische vruchten,
aangevuld met een vleugje karamel.
In de smaak domineert prikkelende,
harsachtige Nieuw-Zeelandse hop:
een fruitige smaakexplosie.

Session IPA | Alc./ Vol.: 4,5%

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

IPA | Alc./ Vol.: 5,4%
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De Schotse Martin Dickie en James Watt
besluiten in 2007 om de handen ineen te slaan
en samen een brouwerij te beginnen. De reden:
ze zijn industrieel gebrouwen bieren moe. Hun
missie was duidelijk: consumenten net zo
gepassioneerd maken over bier zoals zij dat
zelf zijn. Zij hebben vooral naam gemaakt met
bieren waarbij hop voorop staat: beer for punks!

dead pony club

PUNK AF

IPA | Alc./ Vol.: 5,0%

Pale ale | Alc./ Vol.: 3,8%

Alcoholarm/vrij | Alc./ Vol.: 0,5%

Op volle kracht gedrooghopt
om de geur van ananas, mango
en sinaasappel te accentueren.
Lage bitterheid, zeer troebel,
knetterfruitig.

Deze Pale Ale combineert volle
citrusaroma‘s met een lichte
karamelgeur. De eerste slok geeft
een lichte toffeesmaak, waarna de
grapefruitsmaak binnenkomt.

Gebrouwen met maar liefst
acht verschillende hopsoorten
zit dit bier barstensvol tropische
smaken die zo kenmerkend zijn
voor grote broer Punk IPA.

Trends

HAZY JANE

HARD
SELTZERs

OYESTER

STËLZ

OYESTER Maritime Hard Seltzer vindt haar
inspiratie aan de Zeeuwse kust, hierdoor
zijn de seltzers zo verfrissend als een lekker
zeebriesje met doordrinkbare "punchy”
fruitcombinaties en frisse kleuren. De basis
is een zachte graanalcohol, die ook wordt
gebruikt in de prijswinnende OYESTER44
vodka. De seltzers worden afgetopt met een
korreltje zeezout uit de Oosterschelde. Bij elk
verkocht blikje doneert OYESTER een vast
bedrag aan de Surfrider Foundation.

STËLZ is Europa’s eerste hard seltzer uit
Amsterdam. Geen suiker, geen koolhydraten,
geen gluten en slechts 63 calorieën per 25cl
blikje. Smaken komen het beste tot hun
recht als ze herkenbaar blijven: puur fruit,
een bubbel en een kick. "Less" blijkt toch
vaak "more".

SPIJKED&

CLEAN & PRESS

Spijked& is wat er gebeurt als je bekroonde
brouwmeesters vrij laat in hun creativiteit.
De eerste hard seltzer met zeewiersmaak.
Spijked& werkt samen met de Seaweed
company, voor elk Spijked& blik dat je
drinkt wordt een stuk zeewier aangeplant;
zo draag je bij aan het herstel van de
gezondheid van de oceaan.

BrewDog is Europa‘s meest succesvolle craft
beer brouwerij en doet nimmer concessies
aan kwaliteit. Voor Clean & Press Hard
Seltzer gebruikt zij de Rogue Wave vodka uit
de eigen BrewDog Distlling Co. en vermengt
deze met bruisend water en natuurlijke
fruitsmaken. De handgemaakte koperen
installatie is uniek met een 'triple bubble
distillation‘ waardoor er meer contact is met
het koper en de vodka nog zuiverder wordt.
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ruizend water + alcohol
+ natuurlijke fruitsmaken

craft,
soda s
fritz-kola wordt 2003 opgericht door de Hamburgse jeugdvrienden
Mirco Wiegert en Lorenz Hampl. Met een klein startkapitaal en
een hoop doorzettingsvermogen besluiten zij een nieuwe cola in
de markt te zetten. Een betere, leukere en meer verantwoorde cola
dan de bestaande cola’s van de grote bedrijven. ‘Dass machen wir
besser!’ beloven ze elkaar. fritz-kola is volledig vrij van kunstmatig
toegevoegde kleur- en smaakstoffen.
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The Sophisticated Cucumber van Cucumis
is de eerste Duitse komkommer frisdrank,
gebotteld in een van ’s werelds meest
duurzame productiefaciliteiten, gelegen
in het hippe Hamburg. De drank is volledig
vegan. De frisdranken van Cucumis
veroveren in sneltreinvaart culinair
Europa en zijn inmiddels in 25 Michelinrestaurants verkrijgbaar.

HARD SELTZERS
Trends

CRAFT SODA

Wostok (of Baikal, zoals de frisdrank eerst
heette) was in de jaren ’70 het Russische
antwoord op het verderfelijke westerse
Pepsi. In 2009 reïncarneert het Russische
drankje in Berlijn, en wel onder de nieuwe
naam Wostok, afgeleid van het Russische
ruimtevaartprogramma dat de eerste
mens in een baan om de aarde bracht.
Ambitie en historisch besef genoeg dus!

VK
& IERLAND

USA heroes

Verse handgemaakte siropen en
limonades in blik. Wij geloven dat het
gebruik van de beste kwaliteit ingrediënten
zonder kunstmatige kleurstoffen of
aroma‘s het verschil maakt tussen een
gewone drank en een superieure limonade
of cocktail. Onze siropen en limonades
zijn vers handgemaakt volgens recepten
ontwikkeld door een chef-kok met een
divers scala aan vers fruit, botanicals
en specerijen.

TRENDS

alcoholvrij/arm bier
De consument wil
steeds bewuster
genieten van
alcohol.
Sinds 2010 is de
consumptie van
alcoholvrij/arm
bier meer dan
vervijfvoudigd.

1op20
Inmiddels is 1 op de 20 gedronken
bieren alcoholvrij/arm en dit aantal
blijft groeien. Van pils tot IPA, van
Weizen tot stout: de keuze is reuze.
Elke consument kan in elke stijl
bewust genieten.

namelijk langer smakelijk: het is luchtdicht

Onze zuiderburen
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Wij kiezen voor bier in blik. Blik houdt bier

Duitsland
& Tsjechië

beter in blik
en lichtdicht, dit vertraagt de smaak

Dit is niet het enige voordeel van blik: het

SPANJE
& ETHIOPIË

achteruitgang.

minder dan glas, waardoor het vervoer minder
milieubelastend is.

Blik koelt eerder dan glas, waardoor je eerder
van je koude drank kunt genieten. Blik neemt

VK
& IERLAND

doordat meer dan 95% recyclebaar is. Blik weegt

USA heroes

is namelijk beter voor het milieu dan glas,
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minder ruimte in, en dat biedt opslag voordelen.

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 jou verkrijgbaar
zijn op een voor jouw zaak passende manier te
laten zien. We hebben een ruim assortiment aan
promotionele artikelen zoals glaswerk, binnen/
uitenverlichting, kleding, stoepborden etc.

Informeer bij jouw bierspecialist voor het volledige
overzicht van onze promotiematerialen.

assortiment

bierkaart

training

Meer dan 1000 speciaalbieren,
craft brewed soda’s en hard
seltzers.

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

Wij helpen jou en jouw team
graag met het vergroten van de
bierkennis. Hierdoor kun je de
gasten optimaal adviseren.

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
020 480 2000: wij zijn bereikbaar
vanaf 08.00 tot 17.30 uur
Bestellingen@bierenco.nl: antwoord
binnen 4 uur tijdens openingstijden
06 147 187 34: 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

VESTIGINGEN
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

