
 21 april 2021, 09:17 (CEST)

Hertog Jan viert heropening horeca met
exclusief speciaalbier ‘Het Weerzien’
Met de opbrengsten van de onlineverkoop van de Kölsche Wiess
voorziet de brouwerij de horeca van gratis fusten

⏲
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ARCEN,  21 april -- Hertog Jan schenkt 2.000 fusten van speciaal bier ‘Het

Weerzien’ aan horecagelegenheden voor de heropening van de horeca. ‘Het

Weerzien’ is in gelimiteerde oplage speciaal gebrouwen voor dit vreugdevolle

moment. Consumenten kunnen het bier alvast voorproeven door het te bestellen

in de online brouwerijwinkel van Hertog Jan. Met de opbrengsten van de

onlineverkoop voorziet de brouwerij de horeca van gratis fusten. Op deze manier

hoopt de Limburgse brouwerij de ondernemers een vliegende start te geven nu zij

na maanden hun terrassen weer mogen openen. 

 

Het bier is vanaf 21 april exclusief beschikbaar in de webshop van Hertog Jan. De Arcense

brouwer verkoopt een gelimiteerde batch van 4-packs in de webshop en de brouwerijwinkel in

Arcen voor 10 euro per stuk, zolang de voorraad strekt. Hoe meer bier er online wordt verkocht,

des te meer Hertog Jan de horecaondernemingen kan steunen. De horecaondernemers

ontvangen twee gratis fusten van ‘Het Weerzien’ bij een bestelling van drie fusten speciaalbier.

Met dit initiatief hoopt Hertog Jan er een extra feestelijk moment van te maken.

“We missen de horeca, het samenzijn en de ontspanning die deze plek ons
biedt. De horeca is voor velen dé plek waar je in goed gezelschap geniet van
een goed glas bier. Dit gevoel, gepaard met de start van de lente, heeft mij
geïnspireerd in de totstandkoming van ‘Het Weerzien’. Het bier smaakt als een
nieuw begin. Met ‘Het Weerzien’ hopen wij de horeca een steuntje in de rug te
geven en proost ik op het moment dat we elkaar eindelijk weer mogen
ontmoeten.”
— Micha Peute, brouwer bij Hertog Jan



Het Weerzien

‘Het Weerzien’ is een echte Kölsche Wiess, gebrouwen door Hertog Jan brouwer Micha Peute.

Het is een bovengistend en ongefilterd blond bier met 4,9% alcohol. Het is gebrouwen met een

extra hoeveelheid tarwemout voor meer volmondigheid en aroma. Het Weerzien is fris

doordrinkbaar met lichte hoptoetsen en een fruitige afdronk door de gebruikte Kölsch gist.

Het Weerzien is verkrijgbaar in 4-packs van 4x33 cl. Vanaf vandaag zijn de bieren voor €10

euro per 4-pack verkrijgbaar in de brouwerijwinkel in Arcen en via de webshop van Hertog Jan.
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https://brouwerijwinkel.hertogjan.nl/shop/geschenken/
https://brouwerijwinkel.hertogjan.nl/shop/geschenken/
https://drive.google.com/file/d/12_3prkU6nzOayuKNs0ax1dcA_SqfIWl6/view?usp=sharing
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OVER HERTOG JAN

Over Hertog Jan  
Hertog Jan, een van de populairste bierbrouwerijen van Nederland, is gevestigd in de iconische witte brouwerij
in Arcen, Limburg. De brouwers van Hertog Jan brouwen al sinds de oprichting bovengistende bieren, vaak
omschreven als speciaalbieren. Hertog Jan Pilsener en andere speciaalbieren zoals de Grand Prestige en de
verschillende bockbieren, Weizener, Karakter en Tripel blijven ook aan populariteit groeien. Al deze bieren
worden met de grootste zorg en aandacht gebrouwen. Kortom bij Hertog Jan wordt alles gedaan ‘Uit Liefde voor
Bier’. De naam van het Nederlandse biermerk is een eerbetoon aan Jan Primus, die in de 13e eeuw de Hertog
was van Brabant en bekend stond als een levensgenieter pur sang.

Hertog Jan
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