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Wil jij een Mooi Leven? Geniet van ons Leven, vier het Leven, deel je Leven, 
maar bovenal: Durf te Leven! Welk Leven kies jij? 

HOE KAN BIER VERBINDEN? 
MENSEN MET ELKAAR IN GESPREK BRENGEN? 
JE UITDAGEN & INSPIREREN?

Op het leven!



Onze nieuwe hui!tijl



cadeaukratjes

Hert Bier

KRATJE 3

KRATJE 2 + GLAS KRATJE 6

HIER 
JOUW 
LOGO?

zie prijstabel pagina 13

KRATJE 3 SPECIAAL LEVEN

Live

MINIMALE AANTALLEN: 16 KRATJES



AL ONZE  
KRATJES  
WORDEN 
GEMAAKT  
DOOR

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hert BierLive



cadeaukratjes

Hert Bier

ONS 
BIER, 

JOUW 
ETIKET
?

Prijsopgave op maat

Live



6,5% 
Een mooi 

‘doordrinkbaar’ Blond 
bier van gerstemout en 

tarwemout. Door het 
gebruik van Puttense 

honing en 
sinaasappelschillen 

krijgt dit bier de 
zoetfrisse smaak van 
gezelligheid. Ideaal 

voor een avondje met 
je vrienden of om het 

glas te heffen met 
diegene met wie je 
altijd al hebt willen 

proosten… 

7,7% 
Een goudgeel 

gekleurde Tripel van 
7,7% met een mooie 
bitterheid. Naast de 

moutsoorten geeft de 
Puttense honing, 

koriander en 
sinaasappelschillen 

dit bier de 
karakteristieke smaak 

met een bijzondere 
prettige afdronk. En 

dat is best wel fijn op 
die momenten dat 

alles een beetje tegen 
zit.  

6,5% 
Dit Bockbier, 

gebrouwen uit 
donkere moutsoorten, 

doet je meteen 
denken aan een 

herfstachtige dag in 
het Veluwse bos. De 
smaak is iets zoetig 
met een prachtige 
moutsmaak door 
gebrande mout. 

Smaakvol tot ver in de 
winter door een 

vleugje kruidnagel. 
Schud je haar los en 

‘go wild!’ 

flesjes 33 cl

Assortiment



5,3% 
Hier hebben we niets 

aan toe te voegen. 
Onze Weizen is 

namelijk gebrouwen 
volgens het Duitse 
Reinheitsgebot. Dit 
troebele en fruitige 
Weizen bier geeft je 
telkens een beleving 

van een zomers 
terras. De troebelheid 
van tarwemout en het 
kruidige karakter van 
de gist bezorgen je 

het nieuwe 
levensgevoel.  

6,5% 
Onze Dubbel heeft 

een licht zoetige 
smaak. Door het 

gebruik van 
chocolademout krijgt 

het een warme 
roodbruine kleur. Zelfs 

de smaak is dubbel. 
Met de lange subtiele 
afdronk beleef je een 
zacht mondgevoel. 

Dit bier neemt je mee 
in een mijmering over 

nog niet genomen 
kansen in het leven.  

6,5% 
Doordat er extra hop is 
toegevoegd aan onze 
Indian Pale Ale smaakt 
dit bier lekker hoppig 
en pittig. De prettige 

bittere nasmaak maakt 
het een bier om lekker 

lang van (na) te 
genieten. Zoals je dat 

kan doen van een 
lange reis. Want daar is 

IPA voor gemaakt! 

flesjes 33 cl

Assortiment



7,2 % 
Onze nieuwe variant Oranje 

bier in de succesvolle 
samenwerking met Heinen 
Delfts Blauw. Een speciale 

editie in het kader van het jaar 
2021. Dit Amber bier heeft een 
karakteristieke smaak en een 

aroma van geroosterde 
mout, met een iets fris bittere 

afdronk. Een Oranje bier, in 
een bijzondere Delfts Blauwe 

fles die de komst van een 
speciaal nieuw jaar viert! 

Speciaal Leven

Specials

In samenwerking met



Stout Leven

9,5% 
Onze Imperial Stout is een 
krachtig en donker bier uit 

zuivere grondstoffen 
gebrouwen en heeft 

complexe tonen van koffie 
en chocolade. Met de volle 
moutige smaak is het een 

heerlijk biertje om bij weg te 
dromen en te bedenken hoe 

jij je stoutste verwachting 
van het leven gaat 

overtreffen.

Specials



 

Lang zal die Leven

7,2% 
Een heerlijk Amber bier 
met een karakteristieke 

smaak. Gebrouwen 
volgens de traditionele 

methode, met nagisting 
op fles en ongefilterd. De 
heerlijk hoppige smaak, 
gecombineerd met een 

fris bittere afdronk, maakt 
het tot een heerlijk biertje 

om te proosten op een 
lang leven!  

Specials

VERKRIJGBAAR IN 33CL en 75CL



Houten kratje personaliseren 
Het is mogelijk om je eigen logo op het houten kratje te laten 
drukken. De kosten hiervoor zijn €2,50 exclusief btw per kratje 
bij een minimale afname van 20 stuks.
Verpakkingsmateriaal houten kratje 3 
Het houtje kratje met 3 flesjes kan geleverd worden met een 
zwart tasje als verpakkingsmateriaal. Deze tasjes kosten €1,25 
exclusief btw per stuk. 

PRIJZEN

Product Basisprij
s

Afname > 50 Afname > 
100

Afname > 
150

Afname 
>200

Kratje 3 10,33 9,81 9,30 8,78 8,26

Kratje 2 + glas 10,70 10,17 9,63 9,10 8,56

Kratjes 6 18,95 17,96 16,96 15,96 14,96

Kratje 4 + glas 16,94 16,10 15,25 14,40 13,55

Specials in kratje 
3

12,40 11,78 11,16 10,54 9,92

Volumeprijzen kratjes van Zorgboerderij Grensverleggende Talenten  
*prijzen zijn exclusief BTW           



Bestellen 
Voor vragen over onze voorwaarden en 
prijzen met betrekking tot private-label en 
relatiegeschenken of voor het doorgeven 
van uw bestelling kunt u  
een mail sturen naar henny@hertbier.nl.

Eigen etiket 
Het is onder bepaalde voorwaarden 
mogelijk om ons bier met eigen etiket in te 
kopen. Hiervoor geldt een minimale afname 
van 24 dozen a 24 stuks (totaal 576 flesjes a 
33 cl). Voor private label brouwen hanteren 
we een levertijd van 4 weken.  

Prijs eigen etiket 
Prijs per etiket inclusief etiket ontwerp met  
jouw logo en ook and feel, drukken  
etiketten, afvullen en etiketteren  
3,50 per flesje ex BTW

PRIJZEN

VRAAG OFFERTE AAN

mailto:henny@hertbier.nl?subject=Offerte%20Hert%20Bier%20Live

