Odijkse Witte

Odijkse Witte

De Odijkse Witte is een uniek, karaktervol
kerkbier. 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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Een proost op een Coronavrij voorjaar!
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Vanaf 7 maart 2022 in de verkoop, verkrijgbaar bij
het kerkje voor gemeenteleden en bij Barrique –
onze slijter aan de Meent. En helemaal feestelijk:
bij Het Wapen van Odijk van de tap.

Vanaf 7 maart 2022 in de verkoop, verkrijgbaar bij
het kerkje voor gemeenteleden en bij Barrique –
onze slijter aan de Meent. En helemaal feestelijk:
bij Het Wapen van Odijk van de tap.

Het biertje wordt weer aangeboden namens de
kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente
van Odijk. De gemeente nodigt alle inwoners van
het dorp (ouder dan 18 jaar) uit om te proosten
op de positieve momenten van het leven, met
vrienden, buren of familie.
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Gebrouwen bij:
Stadsbrouwerij De Dikke, Wijk bij Duurstede.
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06-38 82 53 44
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Odijkse Witte bestellen?
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Stuur een mailtje naar:
odijksewitte@pknodijk.nl
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Prijslijst:

Prijslijst:

Pakketje van 4 flesjes (33 cl):

€ 9,-
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2 Pakketjes van 4 flesjes:

€ 17,-
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1 doos met 24 flesjes:
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1 doos met 6 flessen (75 cl)
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Betaling bij voorkeur via:
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