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VIENNA is in tegenstelling tot vorige winnaars geen weizen. De jury prijst het
bier vanwege de volmoutigheid en het subtiele zoetje. De brouwers voegen
hieraan toe: “Het is een vol, doordrinkbaar bier dat naar meer smaakt.” En het
combineert dus uitstekend met asperges bereid op klassieke wijze, met ham,
boter, krieltjes en peterselie. De jury zoekt elk jaar een bier dat net zoals op 
klassieke wijze bereide asperges zacht van smaak is en combineert met een
lichte bitterheid.   

CAFÉ DE BIERBARONNEN

De verkiezing van het Lekkerste Aspergebier vond dit jaar voor de vijfde keer
plaats. Initiatiefnemers van het Lekkerste Aspergebier zijn horecavakblad
Hap&Tap Magazine en biersommeliers Christian Roosen en Joep van Helvert.
De intensieve proefsessie (42 bieren!) vond plaats in Café De Bierbaronnen 

LEKKERSTE ASPERGEBIER 2018
Bieren van de Nar – VIENNA 

VIENNA van Bieren van de Nar is verkozen tot
Lekkerste Aspergebier 2018. Het smaakvolle
speciaalbier komt van de Bierboerderij uit 
Haaren. Dertig vakkundige juryleden hadden
drie rondes nodig om de ultieme winnaar te 
selecteren. “Dit is een mooie bekroning en
waardering voor ons bier”, vertellen brouwers
John en Joep van der Linden.
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aan het Lindeplein in Oisterwijk. SEC eten & drinken en grill restaurant Vuur &
Vlam in Oisterwijk zorgden voor de aspergegerechten. De Bierbaronnen schenkt
alleen Brabantse bieren. De jury proefde alle deelnemende bieren blind. 

Na drie rondes kwam Bieren van de Nar VIENNA als beste uit de bus. Naast
VIENNA brouwt De Bierboerderij ook een blond, een tripel en een bockbier. 
Andere biersoorten volgen binnenkort. John: “Onze bieren zijn verkrijgbaar 
in lokale horeca en bij leveranciers Horesca Smulders en Albert Schuermans
Drankenhandel. 

DE BIERBOERDERIJ

De Bierboerderij is een vrij jonge brouwerij in Haaren. De broers John en Joep
zwaaien hier de scepter. John gaat tijdens carnaval al elf jaar als Nar van de 

Raad van Elf van Haaren door het leven. Dus toen de broers Van der Linden vier
jaar geleden hun eerste bier gingen brouwen, met hetzelfde enthousiasme en
plezier als waarmee John elk jaar tot Nar transformeert, lag de naam Narrenbier
voor de hand.

TROTS

In 2016 maakten John en Joep de stap naar professioneel brouwen en wijzigden
de naam naar De Bierboerderij met Bieren van de Nar. “De naamsbekendheid
en de vraag naar onze bieren neemt toe, daar zijn we trots op.” Eigenaar van 
De Bierbaronnen, Marcel Vromans bevestigt: “De bieren van de Nar vallen echt
bij iedereen in de smaak.” 

www.lekkersteaspergebier.nl   |   www.bierboerderij.nl
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