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Net zoals in elke gemeente in de streek
had Bissegem , hoe klein ook,
omstreeks 1900 zijn brouwerijen.
Maar toen op 18 augustus 1965
Brouwerij Vandenbulcke-Vandoorne ,
met brouwen stopte behoorde dit hoofdstuk
meteen tot het verleden.
In 2005 beslisten enkele Bissegemse vrienden
terug een eigen biertje, te brouwen.
Meteen was een pittig blondje van 6.9° geboren!
“Bisseghemse Loetepoepe”
Een sprankelend blond bier met een aangename
typische sterke en mooie witte schuimkraag.
De zachte smaak met een frisse kruidige citrustoets
en de warme afdronk maakt het compleet als
degustatiebier!
De ludieke naam van dit pittig blondje herinnert
ons aan een Bissegemse dorpsfiguur.
Het biertje houdt er zelfs een
mooie meter op na, zonder de
verdiensten van de peter
daarbij uit het oog te verliezen.
Toen “Loetepoepe” in
september 2005 boven de
doopvont werd gehouden werden respectievelijk
Cynthia Reekmans , Miss Belgian Beauty 2005
de meter en Kortrijkse schepen Stefaan Bral de peter
van het Bier.
Allemaal redenen om dit pareltje te koesteren en het
vooral te proeven.
Loetepoepe wordt
gebrouwen in
Brouwerij De Graal
te Brakel.
Voor meer info
0476 536945
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