
Een Fourchette smaakt het best als hij wordt geschonken met een volle 
schuimkraag en met het bezinksel. Giet het bier vanop een hoogte in 

het glas en wals de fles om het bezinksel los te maken.

Ritueel schenken

De fles klaarmaken
• De ideale schenktemperatuur 

van Fourchette is 8°C. Laat 
het bier even op temperatuur 
komen. Open de fles zodat 
er wat koolzuurgas kan 
ontsnappen.



Het glas klaarmaken
• Kies het juiste glas voor een optimale smaakbeleving. Drink 

Fourchette uit een fijn wijnglas of een ander glas met een dunne 
rand. Zorg ervoor dat dit glas zuiver is, zodat er geen belletjes aan de 
rand kleven. 

• Spoel je glas om met een scheutje Fourchette. Giet het scheutje weg. 
Op deze manier neutraliseer je eventuele aroma’s die in het glas 
zitten. In een nat glas zal het bier ook minder hard schuimen. 

Gieten
• Giet het bier uit met een fijne straal, van een zo groot mogelijke 

hoogte in het glas zodat het overtollige gas kan ontsnappen. Giet 
ook het bezinksel mee uit in het glas. Dit zorgt voor een troebel 
amberkleurig bier met een volle smaak die zich niet enkel vooraan 
ontplooit, maar ook op de opzij en achteraan in de mond. 

 
Proeven
• Proef het troebele bier met de stevige schuimkraag. De smaak is vol, 

verrassend en elegant.



Afhankelijk van hoe het wordt geschonken, heeft Fourchette een andere 
smaak. Een Fourchette smaakt het best als hij wordt geschonken met 

een volle schuimkraag en met het bezinksel. We kunnen het bier op een 
drietal verschillende manieren schenken zodat sommeliers en chefs de 

gelaagde smaak ervan kunnen ontdekken.

Ritueel schenken sommelier 

Voorbereiding
• Open de fles zodat er wat 

koolzuurgas kan ontsnappen. 
Laat het bier even op 
temperatuur komen. De ideale 
schenktemperatuur van Fourchette 
is 8°C.  



Het glas klaarmaken
• Kies het juiste glas voor een optimale smaakbeleving. Drink Fourchette uit 

een fijn wijnglas of een ander glas met een dunne rand. Zorg ervoor dat 
dit glas zuiver is, zodat er geen belletjes aan de rand kleven. 

• Spoel je glas om met een scheutje Fourchette. Giet het scheutje weg. Op 
deze manier neutraliseer je eventuele aroma’s die in het glas zitten. In een 
nat glas zal het bier ook minder hard schuimen. 

Gieten – 3 versies van hetzelfde bier
• Eerste versie: Giet het bier voorzichtig in het glas, vanop lage hoogte. 

Hierdoor zal er veel koolzuurgas in het bier blijven zitten. Dit drinkt niet 
aangenaam. Je krijgt een helder bier met veel bitterheid die je vooraan in 
de mond proeft.

• Tweede versie: Giet vervolgens een bier uit van dieper in de fles. Dit bier is 
al iets troebeler en voller van smaak.

• Derde versie: Wals de fles om het bezinksel los te maken. Giet het bier 
uit met een fijne straal, van een zo groot mogelijke hoogte zodat het 
overtollige gas kan ontsnappen. Je krijgt een troebel amberkleurig bier 
met een stevige schuimkraag en een volle smaak die zich niet enkel 
vooraan ontplooit, maar ook op de zij- en achterkant van de tong. 



Proeven
• Fourchette uit een grote fles zal beter smaken omdat… 
• Proef Fourchette in twee of drie stappen en ontdek dit verrassende, 

elegante bier met toetsen van koriander en orange peel bitters.
• Proef het eerste, meest heldere bier zonder bezinksel. Hierin komen vooral 

de bittere smaken uit. Dit proef je vooraan in de mond. 
• Proef het tweede, licht troebele bier. De smaak is al iets voller. Er zit al 

wat gist in het glas. Deze gist is van nature heel plakkerig. Voor de beste 
smaak moet hij mee in het glas.

• Proef het derde, troebele bier met de stevige schuimkraag. Dit bier komt 
van beneden in de fles. Wals goed met het bier om alle gist op de bodem 
los te maken. De smaak is vol, verrassend en elegant. De tarwe van het 
witbier met het korianderaroma zakt uit naar de bodem van de fles. In 
dat bezinksel zit de florale en fruitige smaak. 

• Laat de klant tussen de verschillende stappen wat kaas of brood eten om 
de smaken van de drie versies te neutraliseren. 

Conclusie: Dit bier is geen eenheidsworst. Iedere keer dat je het proeft, 
ontdek je er iets nieuws aan. Naarmate je verder drinkt zal de smaak verder 
evolueren.


