Odijkse Witte

Odijkse Witte

De Odijkse Witte is een uniek, karaktervol
jubileumbier. Licht troebel, schitterend goud van
kleur en met een mooie, zachte schuimkraag.
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De tarwemout geeft een heerlijk frisse smaak
aan het bier. De toevoeging van korianderzaad
en sinaasappelschillen tijdens het brouwen zorgt
voor de licht kruidige en citrusachtige tonen.
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Met de champagne-achtige tinteling en het
bittertje-dat-blijft-hangen worden alle zintuigen
geprikkeld!
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Gebrouwen door
STADSBROUWERIJ DE DIKKE
te Wijk bij Duurstede
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Een toost op het jubileum van
het Witte Kerkje

Een toost op het jubileum van
het Witte Kerkje

Op 18 september 2020 bestaat het gezichtsbepalende Witte Kerkje van Odijk in zijn huidige
vorm 200 jaar.
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De Protestantse Gemeente van Odijk nodigt alle
dorpsgenoten uit om dit bijzondere jubileum in
2020 mee te vieren!
Zie www.pknodijk.nl.
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Odijkse Witte bestellen
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Het Odijkse Witte jubileumbier bestelt u via een
mailtje naar: odijksewitte@pknodijk.nl.
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Prijslijst Jubileumbier
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Pakketje van 4 flesjes (33 cl):

€ 8,-
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€ 15,-
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1 Fles (75 cl)
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1 Fust (20 ltr)
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Betaling

Betaling

Betaling bij voorkeur via:
NL 34 INGB 0000488870 t.n.v. Prot. Gem. Odijk
onder vermelding van uw e-mail adres.
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Zelf ophalen in de Meenthoek
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Het jubileumbier Odijkse Witte wordt
gepresenteerd in de pauzes van de
zaterdagmiddagconcerten op 14 maart en 18
april in de Meenthoek, Zeisterweg34, Odijk, van
15.15-17.00 uur. Uw bestelling staat na afloop
klaar om mee te nemen.
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Ander moment ophalen?
Bel Oscar Schneider, 06 – 22 40 84 00.
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