Investeer in “HUISBROUWERIJ DEN TSEUT” OOSTEEKLO.
€ 95.000 totale investeringsbehoefte
€ 2.500 minimum investering

Waarom Huisbrouwerij Den Tseut.
Huisbrouwerij Den Tseut is een kleine Belgische ambachtelijke brouwerij in Oosteeklo, in de
provincie Oost-Vlaanderen. De naam “Den Tseut” betekent in het dialect varken en verwijst
naar de spotnaam van de Oosteeklonaren, de varkens.
De brouwerij is gestart in juni 2008, momenteel wordt 8 à 10 hectoliter per week
gebrouwen. Het gehele proces gebeurt op ambachtelijke wijze: Het brouwen, het bottelen
en zelfs het etiketteren gebeurt manueel.
Er worden niet minder dan 11 verschillende bieren gebrouwen: Van donker blond (Den
Tseut) tot donker bruin (Bras), van tripel (Den Bi3r, Hoppesnoet en ’t Zeemken) tot abdijbier
(De Cister), van zomerbier (Den Mulder) tot winterbier (Den Drupneuze), zelfs een
aperitiefbier (Belle Cies), met dubbele nagisting door champagnegist en blijvende dry
hopping door een hopbel in de fles behoort tot het uitgebreide gamma.
De brouwerij heeft haar eigen hoppeveld op Oosteeklose bodem. Zo wordt het abdijbier De
Cister gebrouwen met verse hop van Oosteeklo.

Het gebruik van Poperingse hop heeft er voor gezorgd dat de brouwerij sinds 2012 het
logo “Belgische hop – houblon belge –Belgian hops“ mag gebruiken.
De brouwers Stefan De Decker en Ria Danneels hebben op 9 december 2017 ook nog de
erkenning van “Ambachtsman“ gekregen. Door die erkenning mag de brouwerij zich
officieel een ambachtelijke brouwerij noemen. Het label is voor de brouwers een
erkenning dat er “zuiver“ wordt gebrouwen, met respect voor het product, en daar zijn
de brouwers fier op, terecht!

Investeer mee in Huisbrouwerij Den Tseut.
Om de ontvangsten klantvriendelijker en comfortabeler aan te pakken wordt de oude
brouwerij omgebouwd tot een gezellige degustatieruimte voor om en bij de 50 personen.
Verbeterd sanitair, toegankelijkheid voor rolstoelpatiënten en de inrichting van een
buitenkeuken zitten in het totaalproject dat geraamd wordt op € 20.000.
Vermoedelijke einddatum van de realisatie is eind november 2018.
Voor de verwezenlijking van dit project zoeken we financiering via Crowdfunding.

Hoe werkt het?
Voor wie: Iedereen die gelooft in het project en de brouwerij in zijn hart draagt.
Bedrag: Minimum € 10
Return: Een niet financiële return.
€ 10

- Officiële sympathisant van de brouwerij.
- Een biertje naar keuze.

€ 50

- Officiële sympathisant van de brouwerij.
- Vier biertjes naar keuze
- T-shirt met logo van de brouwerij.

€ 100

- Officiële sympathisant van de brouwerij.
- Vier biertjes naar keuze.
- T-shirt met logo van de brouwerij.
- Jaarlijks sympathisanten reünie.

€ 250 :

- Officiële sympathisant van de brouwerij.
- Vier biertjes naar keuze.
- T-shirt met logo van de brouwerij.
- Jaarlijkse sympathisanten reünie.
- BBQ 2 personen tijdens de openingsfeesten.

€ 500 :

- Officiële ambassadeur van de brouwerij.
- Vier biertjes naar keuze.
- T-shirt met logo van de brouwerij.
- Jaarlijkse Ambassadeur reünie.
- BBQ 4 personen tijdens de openingsfeesten.

Ik wens via Crowdfunding een bijdrage te geren voor het verwezenlijken van het project
“Oude brouwerij“.

NAAM:
ADRES:
BEDRAG:
HANDTEKENING:

Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer: BE43 3770 8757 7701 of cash.
Ik ontvang hiervoor een betalingsbewijs.

