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Slaapmutske Glutenvrij Assortiment   
 

Glutenvrij bieren 
In de lagering werden de gluten uit het bier gehaald, waardoor het bier glutenvrij is.   

Elke batch van dit glutenvrije bier wordt steeds geanalyseerd.  
Bij twijfel volstaat het om de code op de kroonkurk door te mailen naar  

info@slaapmutske.be en dan wordt u desgewenst het analysecertificaat toegestuurd! 
 

   2.4 € + 0.1€  leeggoed  
Slaapmutske dubbel  glutenvrij :   2.4 € + 0.1€  leeggoed  -  bij U geleverd.  
Een ambachtelijk bier van hoge gisting, herigst op fles.  
Bruin, Mooi schuim, kruidig, licht zoet, het is lekker en verteerbaar 
Het bevat 7,4% alc/vol. 

 
Jan Van Oudenaarde :  2.4 € + 0.1€  leeggoed  -  bij U geleverd.  
Een ambachtelijk bier van hoge gisting, herigst op fles.   
Gebrouwen met een single hop, Het is een droog tripel, met een  zoete  smak, maar het behoudt toch een vleugje 
bitterheid op zijn einde.  
Het bevat 8% alc/vol. 

 

 
Slaapmutske Flemish Old Style Sour (floss) glutenvrij kriek : 2.4 € + 0.1€  leeggoed  -  bij U geleverd.  
Ongezoete en glutenvrije Kriek op basis van  Slaapmutske FLOSS  oud bruin bier en krieken sap, die hem die mooie 
roodbruine kleur geeft. 
Verfrissend scherp bier met een toets van eikenhout en een fruitige afdronk. 
Het bevat 5% alc/vol. 

 
Slaapmutske christmas glutenvrij : 2.4 € + 0.1€  leeggoed  -  bij U geleverd.  
De Kerst Slaapmutske wordt speciaal in de winter gebrouwen en is dubbel gemout.  
Donker bier, mooi schuim, moutig van smaak, het is zoet, fruitig, en heeft een aangename return.. Zoals alle 
Belgische ambachtelijke bieren is het van hoge gisting en herigst op fles.  
Ideaal voor koude winter avonden. 

Het bevat 7,4% alc./vol.  
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Schnitzer Glutenvrij Assortiment   
 

100%  Glutenvrij Bier 
Schnitzer Brau is een Duitse brouwerij gevestigd in Offenburg in het Zwarte Woud. 
Het heeft een stevige reputatie gebaseerd op biologische en glutenvrije kwaliteit. 
Hun 2 biologisch bieren, zijn 100% glutenvrij, en worden gebrouwen met Millet. 

 

 
 
Schnitzer Hirse Premium   2 €   leeggoed  -  bij U geleverd. 
Schnitzer Hirse is een pils, het wordt gebrouwen van biologisch gierstmout, met bronwater uit het Zwarte Woud en 
Tettnang-hop uit Zuid-Duitsland. 
Verfrissend drankje, het biedt een frisse en aanhoudende smaak. 
Ingrediënten: Water, gierstmout, erwteneiwit, hop, gist, antioxidant, ascorbinezuur Verbruikstemperatuur : 6 ° 
Information nutritionnelle par 100g 
Énergie/ energie: 195 kJ / 47 kcal 
Protéine/ eiwit: 0,6 g 
Glucides/ Koolhydraten: 2.4g 
Sucre/ suiker: <0,1 g 
Fat/vet <0.1g 
Sel/ zout: 0.01g 
Inhoud: 33 cl 

 
Schnitzer Lemon  2 €   leeggoed  -  bij U geleverd. 
Schnitzer lemon  is een citroenachtig bier, het wordt gebrouwen van biologische gierstmout, met bronwater uit het 
Zwarte Woud en Tettnang-hop uit Zuid-Duitsland. 
Verfrissend drankje, met een citroensmaak, het brengt frisheid en welzijn bij de consumptie. 
Ingrediënten: Water, gierstmout, erwteneiwit, hop, gist, antioxidant, ascorbinezuur Verbruikstemperatuur : 6 ° 
Information nutritionnelle par 100 ml 
Énergie/ energie  177 kJ / 42 kcal 
Protéine/ eiwit  0.2 gram 
Glucides/ Koolhydraten s 6.3 gram 
Sucre/ suiker 3.7 gram 
Fat/vet <0.1 gram 
Sel/ zout: 0.01 gram 
Inhoud : 33 cl 

 
   


