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VASTE ASSORTIMENT

5,0 %

PILSNER
De Othmar Pilsner is een doordrinkbaar pilsner en dankzij de
verschillende hopsoorten is het subtiel bitter en heerlijk fris.
Vanwege het lange lageren is de pilsner helder en heeft het een
afgeronde verfijnde smaak.

GOUD (BOHEMIAN PILSNER)

5,3 %

De Othmar Goud is gebrouwen met aromahoppen, waardoor een
klassieke oerpilsner gecreëerd wordt. Daarnaast heeft het een volle
en moutige smaak.

Lekker bij een frisse salade

Lekker bij salades & visgerechten

6,2 %

RAUCH

6,5 %

BLOND

Doordat de mout van deze ondergistende Rauchbier gerookt is
boven beukenhout, is een speciale rooksmaak ontstaan voor de
echte bierliefhebber.

De Othmar Blond krijgt door meerdere hopgiften en verschillende
hopsoorten een kruidige en fruitige sensatie. De fijne schuimkraag
en het koolzuur zorgen voor een ultieme afronding van de smaak.

Lekker bij kip, gevogelte & vlees/vis van de BBQ.

Lekker bij lichte visgerechten

5,5 %

DUNKEL WEIZEN
Othmar Dunkel Weizen is de zoetere variant van onze Weizen door
het gebruik van diverse karamelmouten. Dit zorgt voor een krachtige
smaak met een volle afdronk.

Lekker bij gevogelte & salades

5,0 %

ROOD (RED ALE)
Othmar Rood is een verrassende red ale waarbij gekarameliseerde
moutsoorten voor een intense smaakbeleving zorgen. De combinatie
van verschillende hopsoorten zorgen voor fruitige, kruidige en
bloemige aroma’s.

Lekker bij witvis en pasta’s

WAT IS OTHMAR BIER

WAT MAAKT OTHMAR UNIEK

In 1999 is Othmar Bierbrouwerij opgericht met als doel de oeroude biercultuur van en rond Ootmarsum

Natuurzuivere bieren gebrouwen volgens het Duitse ‘Reinheitsgebot’ met

nieuw leven in te blazen. De oudste bronnen zijn geraadpleegd en bestudeerd om een bier te creëren dat

alleen de basisingrediënten water, hop, mout en gist

het dragen van de koningsnaam Othmar volledig waard is.

Zonder toevoegingen

Vandaag de dag wordt Othmar bier op ambachtelijke wijze gebrouwen in haar koperen ketels. Volgens
oeroude brouwwijze, het Duitse ‘Reinheitsgebot’, worden alle bieren gebrouwen met slechts vier ingrediënten, waardoor een natuurlijk bier vol van smaak en zonder toevoegingen ontstaat. In haar moderne
brouwerij staat duurzaamheid voorop en worden zoveel mogelijk lokale producten gebruikt.

Wij combineren ambacht met kwaliteit
Onafhankelijke brouwerij met eigen koperen ketels
Duurzame productie

5,8 %

De Othmar Weizen is een bovengistend bier, waarbij de specifiek
geselecteerde gist zorgt voor de typische Weizen smaak. Een vol,
romig tarwebier met heerlijke hinten van banaan.

Lekker bij visgerechten & asperges

8,9 %

TRIPEL

6,0 %

SEIZOEN BIEREN

8,0 %

WEIZEN

DOPPEL WEIZEN

[VANAF WEEK 9]

Othmar Doppel Weizen is de vollere broer van de Weizen. Door het
gebruik van meer tarwemout ontstaat een hoger alcoholpercentage en
een intensere Weizen smaak.

Lekker bij pasta’s met zeevruchten

4,9 %

ZOMERBLOND

[VANAF WEEK 18]

De Othmar Tripel is een bovengistend bier met een rijke, volle smaak.
Dit volmout bier heeft een hoger alcoholpercentage en een klein
zoetje waardoor het een warme en krachtige smaak krijgt.

Othmar Zomerblond is een zachte en doordrinkbare blond. Door de
verschillende hopsoorten is het een lekker fris en fruitige blond, een echte
dorstlesser.

Lekker bij pittige kazen

Lekker bij lichte visgerechten

IPA

6,7 %

BOCK

[VANAF WEEK 36]

De Othmar IPA is een verfrissend bier gebrouwen met meerdere
exotische hopsoorten, dat zorgt voor extra bitterheid. Tevens zorgt
dit voor een heerlijke citrus- en fruitsmaak met subtiele kruidtonen.

De Othmar Bock is een traditioneel ondergistend bockbier, gebrouwen
naar een oud recept. Hij is gematigd zoet, met een hint van karamel en
subtiel kruidig en door de meerdere moutsoorten krijgt hij een volle smaak.

Lekker bij visgerechten & asperges

Lekker bij (wild) vleesgerechten

8,6 %

WEIZEN DUBBELBOCK

BESTELLEN

[VANAF WEEK 36]

De Othmar Weizen Dubbelbock is een heerlijk warm en zoete bock met tinten
van karamel door de verschillende mouten. Door de toevoeging van extra
tarwemouten krijgt het een romige smaak die je herkent van een Weizen.

Lekker bij stoofpotjes & (wild) vlees
Onze hoofddistributeur is de Monnik Dranken te Oldenzaal
De bieren zijn leverbaar via aangesloten leveranciers. Neem
contact op met uw accountmanager voor overige leveropties.

Of scan de QR code om te bestellen!

10,5 %

QUADRUPEL

[VANAF WEEK 45]

Othmar Quadrupel is een zwaar bovengistend en stevig bier met een
moutige smaak. Het Duitse Reinheitsgebot geeft dit bier een unieke
mengeling van diverse aroma’s uit het vele mout en moutsuikers.

Lekker bij rode vleessoorten, spareribs & blauwe kaas

GLASWERK

Tulpglas
0.2l

Bolglas
0.3l

Weizenglas
0.3l

Weizenglas
0.5l

Tulpglas
0,5l

DUURZAAMHEID
Hergebruik restproduct: Afval van het bierbrouwproces, ook wel bierbostel genoemd, gaat naar de lokale boer waar het wordt gebruikt
als veevoer. Daarnaast gaat een gedeelte naar de lokale bakker voor bierbostelbrood.
Hergebruik koelwater: Het gebruikte koelwater om de wort mee te koelen wordt weer gebruikt om mee te brouwen.
Eigen bronwater: Bier wordt gebrouwen met gezuiverd water uit eigen bron.
Lokale samenwerking: Samenwerkingen met organisaties en instanties in de regio, zoals De Monnik Dranken, lokale boeren en
dagbesteding voor mensen met hersenletsel Interakt Contour
Toekomst: Streven in 2022 naar een volledig duurzame energievoorziening door middel van zonnepanelen

T: +31 (0) 541 - 760 808
E: BESTEL@OTHMARBIER.NL
COMMANDERIEPLEIN 6
7631 EA OOTMARSUM

