
Bierstijl Kenmerken Voorbeeld Foodpairing

Pils
Licht blond bier met een vrij neutraal 

aroma en lichtbittere smaak

Bockor, Estaminet, Bavik, 

Maes, Cristal, Stella Artois,…

Garnalen, koude zeevruchten, zachte witte kazen 

en salades

Witbier

Lichtaromatisch en troebel 

bleekblond bier, fris(zurig) en weinig 

bitter

Hoegaarden, Blanche de 

Namur, Tarwebier, …

Lopende en zachte witte kazen, asperges, 

zeevruchten, schelpdieren en salades

Blond bier

Bleek tot goudblond bier met een 

meer moutige, soms licht zoete 

smaak

Grimbergen, Brugse zot, La 

Trappe blond, Affligem, La 

Chouffe, Leffe, …

Jonge en half belegen kaas, witte vis (met saus), 

gevogelte, salades

Sterk blond bier

Moutig, meer donkerblond bier met 

alcoholpercentage boven 8% vol. En 

een hoger koolzuurgehalte

Omer, Duvel, Hapkin, 

Victoria,…

Warme visbereidingen, bouillabaise, vette vis met 

saus, half belegen en zoetere kazen, warme 

schaaldieren

Tripel

Blond bier met kruidige gistaroma's, 

een rijkere, meer zoete smaak, hoge 

saturatie en hoger alcoholgehalte

Lefort, Tripel Karmeliet, 

Westmalle, Paix Dieu,…

Warme visbereidingen, vette vis met saus, 

gerijpte kazen, roodbacteriekazen, risotto's, 

varkensvlees, gerookte fijne vleeswaren

Geuze
Uitgesproken zurig bier met dierlijke 

(brettanomyces)geuren en citrusfruit. 

Mals zure tot heel zure smaak

Boon, Cantillon, Oud Beersel, 

Tilquin,…

Geitenkaas, schapenkaas, harde kazen,  

zeevruchten, gevogelte (met roomsauzen), 

pluimwild

Brut bier
Een bier met zowel een heel 

lichtbittere als lichtzurige smaak

Orval, Wild Jo, Malheur, Dame 

Jeanne,…

Vettige visgerechten, geiten -en schapenkaas, 

aperitief

Saison

Bleekblond tot amberkleurig bier met 

kruidig en fris tot meer gehopt en 

bitter, vaak droog karakter.

Saison Dupont, Saison 

Dottignies, Saison 

St.Feuillien,…

Gerookte vis, vette vis, koude en warme 

schaaldieren, witte romige kazen
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Berliner Weisse
Zurig, lichtfruitig bier met weinig 

bitter en laag alcoholgehalte

Kindl,  Alvinne Berliner 

Weisse,…

Cheesecake, romige witte kaas, gepekelde vis en 

groenten, sashimi, ceviche, fruitsalade

Session/New England IPA

Bleekblond bier met heel fruitige tot 

grassige hoparoma's, licht bitter en 

laag in alcohol

Viven NEIPA, Enigma 

Hopnytized,…
Aperitief, lichte salades met fruit erin

IPA

Blond bier met een meer 

uitgesproken hopkarakter, frissere en 

bittere smaak

Vedett IPA, Delta IPA,...

Kruidige gerechten, vis-, gevogelte-, lams- of 

varkenscurries (hoe zwaarder het bier, hoe 

kruidiger het mag), roodbacteriekazen

Double/Imperial IPA
Sterk gehopt donkerblond tot amberkleurig 

bier met sterk bittere smaak, veel hoparoma 

en hoog alcoholgehalte

Viven Imperial IPA, Extase 

(DVDK), Ignis&Flamma (Struise 

brouwers),...

Warme visbereidingen, vette vis met saus, pittige 

curries en sterk smakende kazen

Speciale Belge

Moutig, zacht amberkleurig bier met 

karameltoetsen en een lichte 

kruidigheid. Laag in alcohol

Palm, Special De Ryck, De Poes 

Special Belge,…

zachte witte kazen, (gerookte) vleeswaren, 

gevogelte en kalfsvlees

Amberkleurig 
Amberkleurig bier met vaak iets meer alcohol, 

kruidige aroma's en kandij. Kan van heel droog 

tot iets zoeter gaan
Bar belge,… Gerookte vis, kruidige (vis)gerechten

Oudbruin
Rijker, zachter zoeter bruin bier met 

een zurige toets, karamel en kandij

Liefmans (Goudenband), 

Oudenaards bruin, Felix,…

Frissere nagerechten met chocolade, stoofpotjes, 

konijn en pittigere kazen

Roodbruin
Vergelijkbaar met oudbruin maar 

meer scherper zuur in de smaak

Rodenbach, Vanderghinste, 

Duchesse de Bourgogne,…

Nagerechten met (warm) rood fruit, stoofvlees, 

lamsvlees en geen té uitgesproken blauwe kazen

Barleywine/Gerstewijn

Krachtig goudblond tot donker koperkleurig 

bier met moutige, honingachtige aroma's tot 

noten en gedroogd fruit. Zoete tot bitterzoete 

smaak met warmende gloed

Gulden Draak, Westvleteren 

XII,...

Rijke stoofpotten, harde kazen, blauwgeaderde 

kaas, barbecue, haarwild met zoete garnituur



Dubbel

Zachtmoutig en niet zo uitgesproken 

donker bier met kandij en zachter 

koolzuurgehalte

Leffe, Augustijn, Grimbergen, 

Brugse zot,…

Gebakken varkensvlees, gebakken kalsvlees en 

rood (niet gegrild!), (half)belegen kazen, fijne 

vleeswaren

Sterk bruin bier
Meer uitgesproken donker bier met 

chocoladetoetsen maar vooral nog moutig 

met caramel en warmere afdronk

Lefort, Duivelsbier, Gouden 

Carolus Classic,…

Geroosterd rood vlees met saus, 

chocoladenagerechten, stoofpotten

Quadrupel
Sterk donkerbruin bier met gebrande mouten, 

vaak ook kandij en caramel en gedroogd fruit. 

Eerder bitter(zoete) smaak

La Trappe, Spencer, Straffe 

Hendrik, Pannepot,…

Belegen kazen, gegrild vlees, stoofpotten, wild, 

burgers

Black Lager/Schwarzbier

Een heel fris en licht donkerbruin tot 

zwart bier van lage gisting met 

gebrande moutaroma's

Köstritzer, Oettinger, 

Mönchshof,…
Gevogelte (gegrild), Carpaccio (met truffel)

Black IPA/Cascadian

Eerder heel aromatisch en hoppig, 

bitter donker bier met toetsen van 

gebrande hop en vaak fruitig

Dark Sister (BBP),…
Gerechten met zoete of bittere chocolade en 

rood fruit

(Britse) Porter

Donkerbruin bier met zachte geroosterde 

toetsen, koffie en chocolade maar ook 

karamel en gedroogd fruit. Zachte bitter en 

milde smaak

Viven Porter, Passchendaele 

Porter, …
Rood vlees, varkenswangetjes, stiltonkaas

(Dry) Stout
Donkerbruin tot zwart bier met sterkere koffie 

en chocoladegeur, iets bitterder en minder de 

moutigheid die spreekt

Guinness, Monks Stout, 

Hercule, Barbe noir

Oesters, geen te zware chocoladenagerechten, 

licht rood vlees

Milk Stout
Heel zacht donker bier met koffie en 

(melk)chocoladetoetsen. Zoetere en meer 

romige smaak door gebruik van lactose
Geen gekende voorbeelden

Bitterzoete nagerechten, cakes, nagerechten met 

platte kaas of met praliné

(Russian) Imperial Stout
Donkerbruin tot eerder zwart bier met 

gebrande mouten en chocolade, hogere bitter 

en sterk in alcohol, vaak met een zoete toets

Sans Pardon (DVDK), Gulden 

Draak Imperial Stout,…

Stevige chocoladenagerechten, stoofpotten, wild, 

digestief  of lekker met vanilleijs



Donker geïnfuseerd bier
Donker en stevig bier met toevoeging van 

sterke drank die het aroma bepaald 

(whisky, rum, cognac,…)

Gouden Carolus Whisky 

infused, De Poes whisky 

infused, …

Rijke stoofpotten, kaasschotels, digestief, warme 

chocoladenagerechten

Gerookt bier
Kan van donkerblond tot bruin gaan, 

gemaakt met gerookte mouten

Aecht Schenkerla Rauchbier, Gouden 

Carolus Indulgence, Gulden Draak 

smoked en Bourbon editie, Cornet 

Smoked

Gerookte vette vis, rookworst, gehaktbereidingen

Geturfd bier
Vaak een krachtiger donker bier met peated 

malt bereidt. Rokerige en gebrande geur en 

smaak, vaak zoeter

Bog Dog (Tall Poppy), Embrasse 

Peated (DVDK),…

Blauwgeaderde kazen, gerookte vleeswaren, 

zware chocoladecakes

Barrel aged bier

Vaak donker bier met gebrande 

toetsen, vanille en eik/cedertoetsen. 

Kan van zoet tot bitter variëren.

Duvel barrel aged, Chimay 

Grande Reserve,…
Geroosterd rood vlees, wild, pittige gerijpte kazen

Lichte zoete fruitbieren

Lichtere maar zoete bieren met een 

lichte helderrode kleur en veel 

fruitaroma

Kriek Max, Kriek St. Louis, …

Aperitief, terras, (koude) nagerechten met (rood) 

fruit en chocolade. Zoek samenhang tussen het 

gebruikte fruit in bier en (na)gerecht.

Sterkere zoete fruitbieren

Zoete en heel fruitige, eerder iets 

zwaardere bieren met een eerder 

donkerdere kleur en carameltoetsen

Kasteel Rouge, Cherry 

chouffe,…

Warme nagerechten met fruit en chocolade, 

zoete stoofpotten.

Zuur fruitbier

Roodkleurig, zuur en fris, fruitig bier, 

meestal met krieken of framboos op 

basis van lambiek en geuze

Boon kriek, Lindemans Kriek 

Renée, De Cam, Oude kriek 

Oud Beersel, …

Konijn met krieken, fruitnagerechten, platte 

kazen
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