
Bierwijzer “Brewdog” 
 

 

 

Revolutie tegen de middelmaat 

De Schotse oprichters van BrewDog, Martin Dickie en James Watt, raken op een gegeven moment verveeld 

van de industrieel gebrouwen bieren, zoals de lagers en de ales, die de markt domineren. De twee nemen 

het heft in eigen hand en besluiten hun eigen bieren te gaan brouwen. Zo wordt BrewDog in april 2007 

geboren. 

Passie voor craft beers 

De toen nog 24-jarige vrienden krijgen een lening van de bank, huren een geschikt gebouw en beginnen 

‘hardcore’ bier te brouwen. De flesjes worden met de hand gevuld om vervolgens vanuit de achterbak van 

een busje verkocht te worden op lokale markten. De missie van de oprichters is om andere mensen te 

inspireren en net zo gepassioneerd te laten raken van speciaalbier als zijzelf. Deze missie staat vandaag de 

dag nog steeds hoog in het vaandel bij BrewDog. 

Milieuvriendelijke brouwerij voor speciaalbier 

BrewDog groeit explosief en wordt in een mum van tijd zo succesvol, dat Martin en James op zoek moeten 

naar een nieuwe locatie. Via crowdfunding wordt uiteindelijk een nieuwe brouwerij gefinancierd in Ellon, 25 

kilometer ten noorden van Aberdeen. Het is een van de meest technologisch geavanceerde en 

milieuvriendelijke brouwerijen ter wereld. Milieutechnologie is sowieso heel belangrijk voor BrewDog. De 

brouwerij beschikt over een progressief warmte-terugwinsysteem dat het energieverbruik drastisch 

vermindert. Daarnaast maakt de brouwerij alleen gebruik van lokale producten. Niet alleen in Ellon wordt 

BrewDog bier gebrouwen. In 2017 opende BrewDog een brouwerij in Columbus, Ohio en recentelijk in 2019 

een brouwerij in het Australische Brisbane. Wederom via crowdfundig gefinancierd.  

 

 

 

 

 



Maverick 

Sinds de oprichting heeft BrewDog 3 huisstijlen gehad, die op hun eigen manier precies weergeven in welke 

fase BrewDog zich bevindt. Begonnen als ‘anarchist’ in 2007 werd het een ‘rebel’ in 2013 – en nu, in 2020, 

begint het tijdperk van de ‘maverick’. Wat dat is? Het staat voor iemand die de dingen op geheel eigen wijze 

aanpakt: een non-conformist, een eigenzinnig individu dat buiten de lijntjes kleurt. Dat is wel van toepassing 

op de meest succesvolle Europese craft brewer van dit millennium! 

Niet alleen wordt de nieuwe fase zichtbaar in een nieuw uiterlijk van flessen en blikjes, het is werkelijk een 

nieuw hoofdstuk in het Boek van BrewDog. Alles draait nu om de kracht van onafhankelijkheid, de 

gemeenschap en de positieve krachten die een door mensen gedreven bedrijf kan losmaken om van de 

wereld een mooiere plek te maken, om ervoor te zorgen dat we ook straks nog een planeet hebben waar we 

bier kunnen brouwen – en genieten. 

OverWorks 

Dit is een plek waar historische methoden en traditie elkaar kruisen met moderne ambachten en 

brouwerijen. Elk bier wordt gerijpt in met de hand geselecteerde houten vaten en in de aanwezigheid van 

natuurlijke microflora. 

 

 
Lost Lager        €2 

 

Lager - 4.7% 

Lager kan zo lekker zijn – als je het op de juiste wijze brouwt. BrewDog ging terug naar de basis, haalde 

inspiratie uit Duitsland en maakte een gedryhopt ‘pils’. Nobele hopsoorten zorgen voor levendige 

citrustonen, de Duitse gist geeft zo gewenste cleane en strakke smaak. 



Quench Quake       €2.5 

 
Berliner Weisse – Fris / Zurig / Fruitig - 4,6% 

Berliner Weisse, de zachtzure Duitse klassieker, wordt verrijkt met grapefruit en mandarijn. Veel 

verfrissender wordt het niet. 

 

Hoppy Christmass      €2.5 

 

Kerst Pale Ale –Moutig / Bitter / Hoppig - 7.2% 

Dit bier met een blonde kleur en een dikke schuimlaag heeft heerlijke aroma’s van exotisch fruit, hop, 

citrusvruchten maar ook karamel die de Kerstsfeer van dit bier zo goed vertegenwoordigen. 

In de mond is de warmte en volheid van de karamel opnieuw aanwezig, vergezeld door licht gemoute 

accenten maar ook door fruit waar de bieren Brewdog bekend om staan. Hoppig en vol, een geraffineerd 

bier. 

Een originele IPA met veel smaak die zijn plaats verdient in uw drankencollectie voor de feestdagen! 

  



Indie         €2.5 

 
Pale Ale – Moutig / Caramel / Hoppig - 4.2% 

Een toegankelijke Pale Ale met lichte hints van peer en banaan op een ruggengraat van karamel en 

biscuitmout. 

 

Duopolis        €3 

 
Oat Cream DDH IPA –  Hoppig - 4.7% 

Een basis van bleke mout en havervlokken in combinatie met een mix van Noord-Amerikaanse en Europese 

hop brengt een sappige lading van kiwi, lychee en bessen. 

  



Hazy Jane 7.2% (a.k.a. O-G Hazy)    €3 

 

New England IPA – Hoppig - 7,2% 

Brewdog Hazy Jane is een New England IPA, een bier met uitgesproken hoparoma's. Heel veel fruit, zoals 

ananas, mango, maar ook rozijntjes. Het bier is ongefilterd en dat mag je heel letterlijk nemen. Het ziet er uit 

als een bananenmilkshake. De smaak van dit krachtige, niet te onderschatten bier is fris, fruitig en hoppig. 

 

Hazy A.F.          €2.5 

 

Alcoholvrije New England IPA – Hoppig - 0,5%  

De Alcohol Free version van Hazy Jane zit net als haar grote zussen bomvol tropisch fruit. De toegevoegde 

haver en tarwe geven het bier een zijdezacht mondgevoel. 

 



Cosmic Raspberry      €4,5 

 

Oak Aged Sour – Zurig / Fruitig - 4.5% 

Dit zure bier wordt gefermenteerd met wilde giststammen brettanomyces en Cher Ami, onze 

huismixcultuur, en hergist met frambozen, gevolgd door rijping in ex-Sangiovese rode wijnvaten afkomstig 

uit Emilia Romagna in Noord-Italië. 

 

Raspberry Blitz       €2.5 

 

Alcohol Free Sour – Zurig / Fruitig - 0.5% 

Stevige zuren in combinatie met de fruitigheid van frambozen. Verfrissend en dorstlessend. 

 



Kings Shilling        €3 

 

Scotch Ale Wee Heavy – Toffee / Gezouten caramel / Zoet - 8% 

Toffee en gezouten karamel aroma. Geroosterd moutkarakter, met gebrande suiker en subtiele nootachtige, 
geroosterde, koekachtige ondertonenmooi in balans door zachte, hartige zoute tonen die de zoetheid 
aanvullen. 
 
 

Roaster Coaster (402 ml)     €6 

 

Stout – Koffie / Chocolade / Vanille / Zoet / Bitter - 9% 

Een nitro imperial vietnamese coffee stout gebrouwen met zeven verschillende mouten. Dit is een 

ongelooflijk decadent donker bier met chocolade, koffie en vanille, naast geroosterde nootachtige tonen en 

van mout afgeleide bitterheid. Dit is een uitgebalanceerd, complementair bier, met een romige body. 

 


