Waar we voor staan

In alle vrijheid en gedreven streeft ‘De Dochter van de Korenaar’ al jaren naar bieren met karakter.
In alle bieren vind je een ‘tikje’ eigenzinnigheid terug, zonder enige twijfel te relateren aan het karakter
van de brouwer. Altijd vastberaden op zoek naar vernieuwingen en verbeteringen in de receptuur, het
proces, apparatuur en omgevingsfactoren. Ontwikkelingen gaan hier vooruit.
We zien brouwen als een dynamisch proces, onderhevig aan factoren, afhankelijk van de aard van
de oogst, de kwaliteit van het beschikbare water en het verloop van je brouwproces, waar je op moet
kunnen anticiperen. Want ambachtelijk brouwen blijft een kunst, gecombineerd met een stuk kennis en
wetenschap. ‘De Dochter van de Korenaar’ heeft ervoor gekozen om iedere druppel te brouwen ‘in eigen
huis.’
Op deze wijze zijn wij het beste in staat om onze kwaliteit te waarborgen, wij houden het gehele proces
van graankorreltje naar afgevuld product graag zelf nauwlettend in de gaten, daar geloven wij in.
De liefde voor het maken van bier en de onuitputtelijke inspiratie, zorgen voor een diversiteit aan bieren.
Het brede gamma is ontstaan uit de onbeteugelde drang om nieuwe smaken te ontdekken, de ingrediënten,
die we over de hele wereld halen, vormen de basis voor onze ideeën en de kwaliteit.
Daarnaast krijgen onze bieren de tijd die ze nodig hebben om volgens onze norm klaar te zijn. Verder zijn
er fraaie variaties op bestaande bieren ontwikkeld, door het bier te laten rijpen op diverse houten vaten.
In ons assortiment zitten enkele vaste bieren die gedurende het hele jaar te bestellen zijn, maar ook een
paar editiebieren. ‘De Dochter van de Korenaar’ streeft ernaar om met haar bieren goed vertegenwoordigd
te zijn in België. Wij geloven in een sterke thuismarkt.
Inmiddels hebben we al diverse prijzen op onze naam staan. We blijven kritisch, met beide voeten op de
grond, maar voelen ons door de consument gewaardeerd.
Onze niet aflatende zoektocht heeft er voor gezorgd dat de huidige positie van ‘De Dochter van de Korenaar’
behoort tot de top van de Belgische Brouwerijen. En dat is iets waar we enorm trots op zijn. Voor de
komende jaren betekent dit een positie om te verdedigen, iets waar wij met vertrouwen naar uitkijken.
Proost,
Ronald en Monique

