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Nieuwsbrief september 2011
Verbouwing brouwerij Huyghe
De afgelopen maanden is enorm hard gewerkt aan onze
nieuwe, hypermoderne brouwerij waarmee we straks 300.000
hectoliter bier kunnen brouwen in plaats van de huidige
148.000. Het investeringsplan bedraagt in totaal 7 miljoen
euro waarvan een onderdeel uitmaakt:




Een hypermoderne brouwzaal (Krones)
De nieuwste filtratietechnologie in de brouwzaal
(Meura uit Peruwelz)



een splinternieuwe en uiterst efficiënte flessenlijn tot
18.000 flessen per uur



een nieuwe ...
Lees verder

Wist u dat:


Brouwerij Huyghe met al haar bieren over het eerste half jaar van 2011 een omzetstijging
noteerde van 15,19% groeide? De grootste groeier is La Guillotine met maar liefst 43%. De
Delirium-familie noteerde een omzetstijging van 19%.



Het Campus pils op vaten verkocht gaat worden bij Intercaves, dit zijn 250 gespecialiseerde
wijnzaken.



Brouwerij Huyghe de rugby kampioen van Frankrijk in 2010,
Lees verder

Mongozo Premium Pilsener in het
Colruyt schap
Sinds week 32 is het Fairtrade, Biologische en Glutenvrije
Mongozo Premium Pilsener verkrijgbaar in alle 222 supermarkten
van de Colruyt in België. Alain De Laet: “Sinds de introductie vorig

jaar september loopt het erg goed met het pils. Inmiddels is het
wereldwijd verkrijgbaar in ruim 20 landen. Een plaats in het
bierschap bij de Colruyt is daarbij een prachtig resultaat. Naast de
Colruyt in België ...
Lees verder

Medaille La Guillotine
Brouwerij Huyghe heeft eerder dit jaar met het hoge gistingsbier
“La Guillotine” op de prestigieuze Brewing Industry International
Awards 2011 een Golden Medal gewonnen. De jurybeoordeling
vindt plaats door actieve, wereldwijde professionele brouwers,
waardoor de toekenning van de medaille voor iedere brouwer een
waar orgelpunt is. Sinds de winst is de vraag naar La Guillotine met
circa 43% gestegen.
Alain De Laet: “Een mooie beloning ...

Lees verder

Delirium Nocturnum wint goud in
China
Voor het eerst behaalt Delirium een medaille in China en dit
keer met de Delirium Nocturnum. Tijdens de International
Beverage Exposition and Competition (IBEC 2011) kreeg
Delirium Nocturnum in de biercategorie de gouden medaille
en won het ook overall als ‘Best in Show’. 400 dranken deden
mee en werden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Zo’n
12.000 mensen bezochten de beurs die plaatsvond in
Shenzhen China ...

Lees verder

Nieuwe promotieverpakking Delirium
Brouwerij Huyghe heeft voor de Delirium bieren nieuwe promotieverpakkingen ontwikkeld. Hieronder
een kleine impressie. ...
Lees verder

Het favoriete Delirium moment van:
Dagelijks beschrijven bierliefhebbers op de Facebook en Twitterpagina’s veel
mooie momenten die zij beleven met onze bieren. Dit keer het Delirium
moment van Hank Armstrong uit Hurst, Texas:

"One of the best beers in the world eh? I'm fond of a Grolsch, too. DT is a treat
and absolutely fabulous. Available locally at BJ's Brewhouse. They have the little
bottles. Next I'll try Delirium Nocturna. ...
Lees verder
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