
5 REDENEN
om Alvinne te drinken!

Bezoek de brouwerij!

Alvinne heeft een gezellige proefruimte met uitzicht 

op de brouwerij. Maximum capaciteit van 40 perso-

nen. Bezoekuren: zie alvinne.be.

Waar zijn onze bieren te verkrijgen?

Kijk op alvinne.be voor een selectie toppubs waar 

onze bieren wereldwijd te vinden zijn. Of vraag  naar 

onze bieren bij  uw gespecialiseerde bierhandel.

De brouwerij in cijfers

De brouwerij is gevestigd in Moen, België en bestaat 

sinds 2004. Productievolume is stijgend naar 1500hl 

per jaar, waarvan 1000hl export. We produceren 

meer dan 30 biersoorten. Onze opslag bestaat uit 10 

lagertanks voor jong bier en fruitlagering, 5 foeders 

en 100 wijnvaten.

We beschikken over een eigen bottellijn.

Contactgegevens
Brouwerij Alvinne
Vaartstraat 4a              
8552 Moen              
info@alvinne.be
T 0032 496 359 619
www.alvinne.be

  brouwerij alvinne

  brouwerijalvinne



1
Wereldklasse!

Alvinne  brouwt zure bieren van wereldklasse.
Een constante kwaliteit is hierbij key. Onze bieren 

worden dan ook  wereldwijd aangeboden in top bars!

2
Authenticiteit!

De gist bepaalt in grote mate de smaak van het bier en 
dus onze authenticiteit. De Alvinne touch verkrijgen 

we dankzij onze eigen, unieke Morpheusgist,
afkomstig uit de wilde natuur. 

3
Puur en Zeldzaam!

Onze zure fruitbieren bevatten enkel echt fruit!
Bij ons geen siropen of concentraten. Sommige bieren 
bevatten zeldzame, unieke bessen die u wellicht nog 
nooit in bier geproefd hebt! Daarom zijn producties 

beperkt of seizoensgebonden.

4
Tijd!

In een wereld waarin alles snel moet gaan,
geven wij aan onze bieren de nodige tijd om hun 

prachtige aroma’s te ontwikkelen. Onze oude foeders 
en de zorgvuldig geselecteerde wijnvaten spelen 

hierbij een cruciale rol.

5
Warmhartigheid!

 We komen naar u toe om met u te praten!
We zijn aanwezig op veel evenementen, omdat we het 
fi jn vinden u te ontmoeten voor een leuke babbel over 

onze bieren. U bent van harte welkom 
op onze Proefl oft! 

Wij houden ervan U prettige momenten 
te bezorgen!

Het Alvinne Team

Vlaamse zure bieren
(Flemish Sour Ales) 

Deze eeuwenoude, zure bierstijl hebben wij voor u 
in 6 heerlijke recepturen vertaald, telkens 
verkrijgbaar als standaardbier of houtgerijpte versie, 
met of zonder fruit. Laat u verrassen door hun pure, 
dorstlessende smaak!

 1. Berliner Ryesse (PUUR OF FRUIT)  .................. blond 4%

 2. Chain Reaction
  Morpheus Vintage*  ....................................... blond 5%

 3. Omega
  Wild West* (PUUR OF FRUIT)  ........................... blond 6% 

 4. Phi,
  Cuvée Sofi e* (PUUR OF FRUIT)  ......................  blond 8%

 5. Sigma
  Cuvée Freddy* (PUUR OF FRUIT)  ...................  bruin 8% 

 6. Sour’ire De Mortagne* (PUUR OF FRUIT)  .. bruin 11%  

Traditionele bieren
(Traditional Ales) 

Ook brouwen we een compleet assortiment niet 
zure, traditionele bieren! 6 heerlijke recepturen met 
divers smaakpallet. Een licht blondje, een zachte 
rogge Tripel, een Belgische stout of een stevige 
barleywine. 

 1. Borinage  ............................................................. blond 4% 

 2. Morpheus Saison  ............................................ blond 6% 

 3. MoenRye Tripel  ............................................... blond 9%

 4. Mano Negra  ....................................................  bruin 10% 

 5. Pays d’Erpigny
  Cuvée d’Erpigny*  ........................................  blond 12% 

 6. Land van Mortagne
  Cuvée De Mortagne*  .................................  bruin 13%  

*Houtgerijpt


