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BERGING BUCKETLIST
1. MELVINS DREAM
Het eerste bier om mee te beginnen en even in te komen is Melvins dream Saison. 
Dit bier hoort natuurlijk in de Bucketlist Bucket. Melvin heeft namelijk bovenaan zijn 
Bucketlist staan dat hij de paralympische spelen van 2024 wil halen als rolstoelten-
nisser. Met dit bier steun je Melvin om zijn doel te behalen!
 

2. ZWAAR BLOND
Als brouwer kruipt het bloed waar het niet gaan kan, nieuwe recepten proberen, 
andere ingrediënten testen en brouwen wat je brouwen kan. Zo ontstaan er 
spontaan nieuwe bieren die wonder boven wonder vaak nog lekkerder zijn dan je 
van te voren kan verwachten. Zo is ook dit zwaar blond bier ontstaan. Gebrouwen 
door passie en nieuwsgierigheid. Vanwege het vervelende virus hebben we dit bier 
nog niet uitgebracht en heeft nog niemand buiten de brouwerij dit bier geproefd. 
Waarschijnlijk zal ook verder niemand dit bier gaan proeven, alleen jij, omdat jij deze 
bucketlist bucket heb.
 

3. TR20
Het volgende bier dat wij zouden adviseren te drinken is de TR20. Deze tripel heeft 
een aantal maanden gelagerd op eiken houten vaten. Voor het afvullen hebben we 
er nog wat Triple Sec aan toegevoegd. Totaal hadden we hiervoor 5 vaten waarin 
maar 200 liter kan. Tijdens het lageren op de vaten verdampt ook nog eens 10% van 
het bier, het engelendeel. De vaten kunnen we slechts maar een keer gebruiken dus 
echt een eenmalige batch die je geproefd moet hebben.
 

4. HEAVY QUAD
Voor de crisis waren we echt lekker bezig, nieuwe recepten met geweldig bier tot 
gevolg. Zo ook deze Heavy Quad, ontstaan uit een hersenspinsel met als gevolg 
een geweldig lekker bier. En ook dit bier heeft de brouwerij nog niet eerder verlaten. 
Geniet rustig van deze zware jongen want dit is weer zo’n verraderlijke, heerlijk vol, 
zoet, bitter en ruim 12% alcohol!
 

5. BW20
Na de BW17,18 en 19 was het dit jaar tijd voor de BW20, een volle Barley wine met 
een flinke boost Cognac. Natuurlijk niet zomaar een Cognac, nee een echte VSOP 
gemaakt van druiven uit het grande en petit champagne gebied van de Cognac 
streek. Deze combinatie is hemels en daarom dat dit al de vierde versie is. Elk jaar 
passen we het recept iets aan om het resultaat steeds meer te verfijnen. Wij kun-
nen niet wachten om de BW21 te brouwen maar voor nu genieten we van deze.
 

6. SAILING 2019 BARLEY WINE
Echt een uniek bier dat je gedronken moet hebben. Dit bier is gelagerd op Tres 
Hombres rum vaten. Vaten die vol rum met de wind naar Nederland zijn gevaren. 
Binnen 24 uur dat de rum uit de vaten is gehaald hadden wij dit bier al weer in de 
vaten zitten. Alle poriën van de vaten zaten nog vol rum en dat proef je. Elke fles 
hebben we zorgvuldig en handmatig in bijenwas gedoopt om een unieke verzegeling 
te creëren. Het pigment waarmee de bijenwas is gekleurd komt uit de enigste nog 
werkende pigment molen in de wereld uit Zaandam.
 

7. SAILING 2019 RUSSIAN IMPERIAL STOUT
Om af te sluiten zouden wij zeggen: proef deze. Zwaar, dik, chocolade, cacao, zwart, 
koffie, rum, boozy, er komt met deze ris van alles op je af. Drink het bier niet te koud 
maar op zo’n 12 graden dan komen echt alle smaken los. Laat het bier rustig naar 
binnen zeilen en nog een klein dansje op je tong maken. Proef de uitbundigheid van 
het bier en geniet, vooral geniet! En mocht je nou nog eens zo’n fles tegenkomen, 
koop hem en leg hem een paar jaar weg in de kelder, net als goede rode wijn wordt 
dit bier met de jaren alleen nog maar beter!
 
Dan is het moment toch gekomen dat de flessen uit de emmer leeg zijn maar blijf 
dan nog even rustig zitten en geniet na. Al vergaat de wereld morgen deze bieren 
heb je in ieder geval gedronken.
 
Proost en bedankt!
 
Het Berging team.


