
 
 

Med åbningen af Grimbergen Mikrobryggeri indleder vi et nyt spændende kapitel i Grimbergen-

klosterets knap 900-årige historie. Et kapitel, hvor vi sammen for første gang i mere end 200 år kan 

genoptage de stolte brygtraditioner indenfor klosterets mure. Vores nye bryggeri kombinerer 

århundreders brygkendskab med nutidige teknikker og smagseksperimenter. Vores mål er at skabe 

velsmagende øl, der kan være med til at forme fremtiden ikke blot for Grimbergen, men også for hele 

den belgiske ølkultur. 

Læs mere herunder om de tre første bryg fra det nye Grimbergen Mikrobryggeri. 

 

Magnum Opus Brut Beer 

Livet er fyldt med store og små øjeblikke, der fortjener at blive fejret med manér. Blandt de største 

øjeblikke i Grimbergen-klosterets historie er åbningen af mikrobryggeriet, der indvarsler et helt nyt 

kapitel i klosterets historie. Sådan en begivenhed skal naturligvis fejres, og det sker med recepten til 

Magnus Opus, latin for den ‘største præstation’. 

Magnus Opus giver et elegant og festligt indtryk alene med det krystalklare udseende og den gyldne 

mousserende livlighed. Den rummer sarte frugtige noter af pære, appelsin, æble, vanilje på en lækker 

bund af gylden malt. 

Øllet er tilsat Nelson Sauvin-humle for at give ekstra vinøs elegance, hvilket ydermere understøttes af 

den særlige mæskeproces og eftergæringsmetode, der tilsammen bidrager med det tørre udtryk. 

En festlig øl til alle livets små og store begivenheder, der fortjener at blive fejret.     

Smagsnoter 

Et kompleks livligt bryg med en sart, næsten parfumeret blomstret duft. Diskret maltkarakter og lette 

frugtige noter af pære, appelsin og æble. Sprød, forfriskende mundfornemmelse og en ren tør 

eftersmag. 

Forslag til mad 

Den vinøse tørre balance gør Magnum Opus perfekt til alt godt fra havet, ikke mindst skaldyr og fisk 

serveret med legeret sauce. Den elegante livlighed gør den til en oplagt kandidat til festlige 

anretninger, f.eks. kanapéer med lufttørret skinke o.l. 

 

 

Ignis Quadruple 

Ignis betyder ild på Latin. Det er med god grund, at Fædrene i klosteret har valgt dette navn til deres 

nye øl. Flere gange i klosterets historie har ilden været løs og har bragt kaos og ødelæggelse. Men 

Fædrene ved også at med ilden følger varme, beskyttelse og genopstandelse. Så for dem er ilden 

også et symbol på selve livet. 

Ignis Quadruple er inspireret af fortællingen om Fædrenes ukuelige genopbygning af dét, som 

flammerne tog. Akkurat som klosteret er øllen et symbol på Fædrenes styrke, deres mod og deres 

evne til at se fremad. 

Ignis Quadrupel tænder sanserne med sin komplekse intensitet. Den er velsmagende, varmende og 

fuld af stor aroma. Fra den bøgerøgede malt kommer de intense røgede noter, der går i ét med de 

krydrede noter fra gæringen. Herudover byder den på karamelliseret sukker kombineret med indtryk 



 
af tørrede frugter såsom rosiner, svesker og figner, der er med til at give øllet en delikat sødme og 

mundfylde. 

Smagsnoter 

Generøse noter af malt, egetræ, karamel og hasselnødder understøttet af en mørk, varmende 

frugtighed inspireret af klosterets vinterhave. 

Forslag til mad 

Den stærke, mørke frugtighed passer godt til vildtkød og simremad, mens øllets røgnoter gør den 

ideel til koldrøget kød og fisk, f.eks. røget laks eller helleflynder. 

 

 

Astrum Pale Ale  

Fædrene i klosteret har i århundreder set op på stjernehimlen og følt sig som en del af noget større. 

Inspireret af de Fædre, der arbejder på Grimbergens berømte observatorium MIRA, har vores 

brygmestre afsøgt verdens fjerneste kroge i jagten på lige præcist den humle, der bedst får denne 

Pale Ale til at funkle. 

Valget faldt på den elegante Galaxy-humle, der dyrkes på Tasmanien. I selskab med et udvalg af de 

fineste humler fra Flandern har vi skabt et perfekt afbalanceret bryg fyldt med noter af papaya, 

passionsfrugt, stikkelsbær og appelsin. Vi er overbeviste om, at disse noter sammen med den lækre 

småkageagtige maltprofil, vil bringe vores nye øl helt til tops på øllets stjernehimmel.  

Afsæt tid til at nyde denne lækre øl, hvad end det er sammen med vennerne eller alene under en 

stjernebesat nattehimmel. Lad tankerne flyve, men du smager en øl, der er kulminationen på 

århundreders passion, erfaring og søgen efter velsmag. 

Smagsnoter 

Den milde og lækre maltsmag løftes i mødet med de store frugtige noter af papaya, passionsfrugt og 

stikkelsbær. Sødmen og bitterheden er elegant balanceret og byder på en livlig og forfriskende smag 

samt en ren og sprød eftersmag. 

Forslag til mad 

Øllets perfekte balance gør den særdeles velegnet til BBQ. Dens forfriskende egenskaber passer 

godt til friteret fisk, mens bitterheden står godt til de fleste oste, både faste og bløde. 

 

 


