Val-Dieu klosteret blev grundlagt i 1216 af munke fra Hocht, tæt på
Maastricht. Klosteret er det eneste belgiske kloster, der overlevede den
franske revolution. I dag er
0 klosteret stadig beboet af det kristne
fællesskab Val-Dieu, som er knyttet til cistercian-ordenen.
Øllet brygges på klosteret efter munkenes oprindelige opskrift.
Hemmeligheden bag bryggeriet er dets vand og gær. Vandet kommer fra
Gileppe-dæmningen, som er kilder, der giver vand af fremragende kvalitet. Gæren er meget værdsat
i klosteret og består af svampe, som er meget gavnlige for mennesket. Den er rig på B-vitamin og
mineraler. Traditionen tro er produktionstiden på øllet 6-8 uger, som giver det høje alkoholindhold og
de komplekse aromaer, der kendetegner Val-Dieu øllene.
Val-Dieu står for ægthed og kvalitet, da det er den eneste ægte belgiske klosterøl 100% brygget i et
levende kloster. Val-Dieu klosteret er symboliseret af to ringe og mottoet ”In Vinculo Pacis” (I fredens
bånd), som skal minde os om, at komme hinanden ved og ydmyghed er vejen til lykke.

Val-Dieu Blonde

Val-Dieu Triple

Frisk og let øl, perfekt
som aperitif eller til et
godt måltid. Frisk smag
i starten behagelig og
bitter karakter til slut.
Let hvidt skumlag i hele
smagen. Andengæring i
flasken.
Alk. 6%

Resultatet af en lang
gæring: dyb men blød
bitterhed. Smag af
naturlig humle med
alkohol i eftersmagen. En
stor øl, som forbindes
med raffinede retter på
mange restauranter.
Alk. 9%

Val-Dieu Cuvée 800

Val-Dieu Noël

Lanceret i 2016 til 800årsdagen for klosteret.
Frisk og lys med citrus
aromaer. Andengæring i
flasken. Limited edition.
Alk. 5,5%

Ufiltreret Juleøl.
Kobberfarvet med flot
hvidt skum, smag og duft
af stegt malt, karamel og
krydderier især kanel
suppleret med tørrede
frugter. Alk. 7%

Val-Dieu Brune

Val-Dieu Grand Cru

Lidt mørkere øl med
mere udtalt og kaffe
smag efterfulgt af ristet
malt og lette krydderier.
Andengæring i flasken.
Alk. 8%

Mørk sort med brunt
cremet skum. En rig øl
fuld af kraft og eftersmag.
Karamelskum og blødhed
i harmoni med bitterhed
og kaffesmag.
Alk. 10,5%
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