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Herkenrode Tripel
Donkerblond ‘Erkend Belgisch Abdijbier’-bier van 
7 vol.% alc. Stevige, dikke, romige witte schuim 
die kleeft. Summiere pareling. Lichthoppige 
neus. In de smaak fruitige, kruidige en hopbittere 
toetsen – wat alcohol ook. Zachtbittere nasmaak 
die lang uitvloeit.
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Cornelissen, Opitter
De brouwerij Sint-Jozef op het dorpsplein van 
Opitter werd in 1859 opgericht. In 2015 kreeg 
de brouwerij opnieuw de familienaam van de 
eigenaars, de familie Cornelissen. Vandaag staat 
de 6de generatie er aan het roer (na Jan, Jozef, 
Jaak, Jan, en Jozef zwaait vandaag Jef er de plak). 
Abdij van Herkenrode
De geschiedenis van 1ste vrouwenabdij van de 
cisterciënzenorde in de Nederlanden begint in 
1179. In 1796 (Franse Revolutie) worden de 
zusters verjaagd, de abdij wordt verkocht en 
verdeeld. Later verwoesten een brand en afbraak 
de abdijkerk en kloostergebouwen. Vandaag 
worden de nog bestaande hoevegebouwen 
en het 100 hectare groot natuurgebied, mede 
door royalty’s van het bier, gerestaureerd en 
herbestemd.

Cornelissen, Opitter
De brouwerij Sint-Jozef op het dorpsplein van 
Opitter werd in 1859 opgericht. In 2015 kreeg 
de brouwerij opnieuw de familienaam van de 
eigenaars, de familie Cornelissen. Vandaag staat 
de 6de generatie er aan het roer (na Jan, Jozef, 
Jaak, Jan, en Jozef zwaait vandaag Jef er de plak). 
Abdij van Herkenrode
De geschiedenis van 1ste vrouwenabdij van de 
cisterciënzenorde in de Nederlanden begint in 
1179. In 1796 (Franse Revolutie) worden de 
zusters verjaagd, de abdij wordt verkocht en 
verdeeld. Later verwoesten een brand en afbraak 
de abdijkerk en kloostergebouwen. Vandaag 
worden de nog bestaande hoevegebouwen 
en het 100 hectare groot natuurgebied, mede 
door royalty’s van het bier, gerestaureerd en 
herbestemd.

   €    €
zo lang de voorraad strekt zo lang de voorraad strekt


