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Urthel Saisonnière is tijdens de eerste editie van de
verkiezing ‘Lekkerste Aspergebier’ verkozen tot hèt
lekkerste aspergebier van 2014. Deze verkiezing
heeft als doel om bier nog sterker als begeleidende
drank bij asperges te promoten. De organisatie ligt
in handen van bierengastronomie.nl / -.be in samenwerking met Hap& Tap Magazine en moet uitgroeien
tot een jaarlijks terugkerend fenomeen.
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