
Mechels Harmonie Orkest VZW 

 
 
Bestel tot 7 november 2022, dan heeft u uw bestelling vóór de feestdagen!  
Heerlijke bieren voor de eindejaarsfeesten, voor een ander bijzonder moment of als 
cadeau. Het zijn allemaal exclusieve en speciale bieren die we geselecteerd hebben zodat 
er keuze is voor iedereen.  
 
Deze bieren die wij aanbieden zijn flessen van 33cl. of 75 cl.  
De Triest bieren worden exclusief gebrouwen en verkocht in de brouwerij Den Triest te 
Kapelle-op-den-Bos. De Meulekes bieren worden exclusief gebrouwen in de brouwerij 
de Meulekes te Lier. Van beide brouwers kan er via ons aangekocht worden.   
 
U zal niet alleen genieten, u steunt op deze manier ook onze vereniging waarvoor dank 
bij voorbaat.  
Met deze financiële steun kopen wij nieuwe partituren aan, betalen we de huur van het 
repetitielokaal, organiseren we concerten, …  
 
Voor meer info, contacteer één van deze personen.   
(liefst ’s avonds of tijdens het weekend):  
 
Ilse Frans:    GSM 0496/40.67.88 
Marco Cornelis:   GSM 0471/78.67.27 
Email: mechelsharmonieorkest@gmail.com  
 
 

 

Bruut’n Triest        75 cl. 
 
Dit bier is een speciaal bier van 9% 
alcohol, zeldzaam in België. Bruut’n 
Triest is een champagnebier, een 
uitstekende vervanger voor 
schuimwijnen tijdens feestperiodes of 
op uw receptie. Dit vooral omdat het 
zachter is qua smaak.  

 
Tip:  
Bruut’n Triest wordt het beste geschonken in een champagneglas, omdat dit mooier 
oogt. De bubbels die vrijkomen na het inschenken zorgen ervoor dat het lijkt alsof je 
toch schuimwijn drinkt. Natuurlijk proeft u het verschil snel na een eerste slok… 
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Blonde Triest        75cl. 
 
Het blonde bier dat we u aanbieden 
bevat 6,5% alcohol. Het kan 
gebrouwen worden met Belgische of 
met buitenlandse hopsoorten, maar 
wij bieden u de variant aan met de 
Belgische hop. 

 
 

 

Triest Triple        75cl. 
 
De Triple die we u aanbieden, is een 
bier met 7,5% alcohol. Dit bier wordt 
gebrouwen in verschillende versies, 
elke keer met een andere hop. Ook 
voor dit bier hebben we gekozen 
voor een variant met Belgische hop. 

 
 

 

NEN DONKERE        75cl. 
 
Dit bruin bier dat we aanbieden, is 
een bier met 8,7% alcohol. Het is 
gebrouwen met zacht 
gekarameliseerde mouten die een 
volmondige smaak geven, 
gecombineerd met licht geroosterde 
toetsen. Dankzij deze mout kan je 
smaken van koekjes, rozijnen en 
sherry terugvinden in het bier. De 
fijne bitterheid afkomstig van een 
nauwkeurig geselecteerde hop maakt 
dit een uitstekende dorstlesser voor 
een koude winteravond.  
 

 



 

Meulekes Tripel        33cl. 
 
Dit bier is een blonde tripel van 7,8% 
vol. met een karaktervolle smaak 
vanwege het gebruik van we drie 
verschillende graansoorten. De frisse, 
fruitige afdronk is afkomstig van de 
gebruikte Belgische hoppen en wordt 
ondersteund door een lichte 
kruidigheid van onder andere 
sinaasappelschillen en jeneverbes. 
Perfect als aperitiefbiertje!  

 
Wist je datje:  
Je kan deze flessen tot een week na opening, bewaren. De truc is om na opening een 
kurken stop op de fles te zetten en het (champagne)bier in de koelkast te bewaren. Laat 
het volume van deze flessen u dus zeker niet weerhouden van een aankoop van één van 
deze bieren.  
 

Je kan bij ons ook een trio van bieren bestellen. Bruut’n triest, blonde triest en triest 
tripel worden dan samen besteld en we voorzien dan een leuke box. Dit is handig om ze 
cadeau te doen voor een verjaardag of om onder de kerstboom te leggen.  
 


