
Zeglis Eersteling : Yellow Sub IPA : 6,2 % 
Het  eerste  bier  dat  we
uitbrachten  was  de
Eersteling.  De  Eersteling
wordt gebrouwen met een
bijzondere,  zeldzame
Duitse  hop,  Yellow  Sub,
die  het  bier  een  rijke
fruitige smaak geeft.  Goed
te  combineren  met
burgers,  geitenkaas  en
pikant eten.

Zeglis Zinder : Rookbier : 6,5 %
Zinder  is  een  rookbier:  de
mout  die  voor  dit  bier  is
gebruikt  is  boven  een
houtvuur gedroogd,  zodat  het
bier echt rokerig smaakt. Toch
is  dit  bier  ook zacht  en  zelfs
licht  fruitig  in  de  nasmaak.
Zinder  laat  zich  goed
combineren  met  andere
gerookte  smaken,  heerlijk  bij
de barbecue!

Contact
Lees  alles  over  onze  bieren  en  brouwerij  op
www.brouwerijzeglis.nl of like ons op Facebook. Bent u
een afnemer? Mail dan naar gertjan@brouwerijzeglis.nl
of bel 06-51786723.





Waar vind je Zeglis?

De bieren van  Zeglis  worden geschonken in  cafés  en
restaurants  in  Alkmaar  en  daarbuiten.  Je  kunt  onze
bieren  ook  in  bierwinkels  of  de  plaatselijke  slijterij
vinden.  Kijk vooral  even op onze website  voor meer
informatie over onze verkooppunten!

Zeglis Tweevoud : Blond : 6,0 %
De  Tweevoud  Meerhoppig
Blond  is  een  toegankelijk
blond  bier  met  twee
bijzondere,  verrassend
subtiele Europese hoppen –
Fantasia  en  Hüll  Melon  –
die samen voor een unieke
combinatie  aan smaken en
aroma’s zorgen.  Uitstekend
voor  zowel  de  liefhebber
van  blonde  bieren  als  de
gevorderde hopkenners.



Zeglis Naalden : Dennenbier : 7 %
Zeglis  brouwt  met  mout,
hop,  water  en...  dennen-
naalden!  In  onze  Naalden
proef je de kruidige smaak
van  dennen,  als  een
boswandeling in de duinen.
Een  verfrissend  bier  in
zomer  en  winter.  Probeer
het  eens  met  een  beetje
nagelkaas  erbij,  of  met
roquefort.

Zeglis Temeer : Vanillestout : 8,5%
Temeer  is  een  stevige  stout
met  meer:  er  is  vanille  in
verwerkt,  wat  een  subtiel
zoetje geeft, maar ook zit er
rookmout in de Temeer, net
als in de Zinder.  Het is een
diepzwart  bier  om rustig  te
drinken,  bijvoorbeeld  met
wat chocolade erbij. Dit bier
wordt  lekkerder  als  je  het
laat rijpen.

Zeglis Eenmaal : Duo Blond : 6,2 % 
Eenmaal Duo Blond is het
eerste  bier  dat  Zeglis  en
Hoop  samen  brouwden.
Eenmaal  bevat  dezelfde
fruitige  hop  als  de
Eersteling  (Yellow  Sub),
maar dan zachter en zelfs
een  beetje  romig,  zoals
fruityoghurt. Dit bier heeft
een vriendelijk karakter en
is  daarom  lekker

doordrinkbaar.  Duo Blond is  goed te  combineren met
eten en past bij veel verschillende hapjes en maaltijden.

Zeglis Teerling : Hopstout : 6,5 %
De  Zeglis  Teerling  is  een
complexe,  maar  verrassend
frisse  stout  die  koud  het
lekkerst is. Uitstekend voor de
stoutliefhebber die ook tijdens
het  warmere  lente-  en
zomerweer   van  een lekkere,
gelaagde  stout  wil  kunnen
genieten!


