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Puzzel & win

100 Win for Life biljetten

Opnieuw internationale
prijs voor Nonniversaire
OUDENAARDE Nonniversaire, het digestiefbier van hobbybrou

wer Sam Vanderstraeten, is voor het derde jaar op rij in de
prijzen gevallen. Na goud in Brussel en Barcelona kaapte de
Oudenaardse hobbybrouwer nu ook de zilveren medaille weg
op de New York International Beer Competition. Alain Vanden Bossche

“Die erkenning doet deugd”, geeft Sam toe.
“Ik heb Nonniversaire destijds gebrouwd
om mij te amuseren en omdat ik een echte
Bourgondiër ben. Dat de rest van de wereld
het nu ook lekker vindt, is toch fantastisch?”
Nonniversaire is niet zomaar in een of an
dere categorie onder te brengen. Verschil
lende gistingsprocessen, vier maanden rij
pen op houten calvadosvaten en een alco
holpercentage van 12,1 procent zorgen voor
een complex, uitzonderlijk en vol bier. “Ik

NAJ SNIRP ED

Paella verkrijgbaar
vanaf 4 personen

Zarzuela

hou ervan om buiten de lijntjes te kleuren”,
zegt Sam. “Mensen zijn ook niet op zoek
naar het zoveelste blond of bruin biertje.
Nonniversaire houdt het midden tussen
droog fruit, rozijntjes, karamel, mout, een
licht zoete toets, aangevuld met calvadosa
roma’s en lichte eik accenten. De champag
negist zorgt bovendien voor een drogere af
dronk. En dankzij de aanwezigheid van de
complexe alcoholen, komen de rijke neus en
boeiende smaken tot volle uiting. Proost!”
Paëlla
«De Prins»

Vleespaëlla

Vegetarische
Paëlla

Paëlla
«Royal»

Paëlla
«Emperial»

Paëlla
Marinera

Paëlla verrijkt
met zalmﬁlet,
scampi’s, gamba,
garnalen, inktvis,
mosselen,
kippeboutjes en
worstjes

Paëlla verrijkt
met kippebout,
worstjes,
chorizo,
konijn en
ribbetjes

Heerlijke paëllarijst met groentenmengeling,
gevulde tomaten,
vegeburger en
gevulde
champignons

Zelfde basis als
«Paëlla De Prins»,
verrijkt met
extra scampi’s,
gamba’s en
langoustines

Paëlla Royal
met een grote
halve kreeft

Rijkelijke
vispaëlla
met extra
scampi, gamba,
langoustine
en extra visfilet

17€/pers.

22€/pers.

17€/pers.

17€/pers.

35€/pers.

OPEN OP ZON- EN FEESTDAGEN

vanaf 2 personen

tel. 0495/79 11 81 - www.paelladeprins.be

AWVTS00B

Maldegem  Sint-Martens-Latem
Denderhoutem  Ardooie  Meerhout

www.willemsverandas.be

Prijzen inclusief gebruik installatie

Wallestraat 121, 9700 Oudenaarde

Meet the NEW MICRA-days.

Altijd
dichtbij !

Ontdek de vele mogelijkheden
in onze exclusieve toonzalen:

22€/pers.

van 16 maart tot 1 april.
(op zondag gesloten)

Algemene snoeiwerken
Aanleggen tuinen, opritten en terrassen
Advies naar wens
Plaatsen diverse afsluitingen en sierbeton
Plaatsen kunstgras
9700 Oudenaarde • Tel. 055/21 91 00
AWMQW00B
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