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Sinds 2000 is Grégory 
Verhelst op zoek naar smaak, 
naar zijn visie van wat bier is. 
Zowel als pionier als tegen 
de stroom in, maar vanaf het 
begin af aan toegejuicht door 
wijlen Michael Jackson, auteur 
van referentiewerken over 
whisky en bier.
 
Brouwerij La Rulles brouwt 
tegenwoordig ongeveer 3.500 
hectoliter bier per jaar. De 
gisting gebeurt in open tanks, 
wat toelaat iedere stap te 
volgen die de magische gist 
neemt.

Salutata ai suoi inizi dal 
rimpianto Michael Jackson 
(autore di opere referenziate 
sul whisky e la birra), Grégory 
Verhelst prosegue dal 2000 la 
sua «rotta» del gusto e la sua 
visione della birra. Un pioniere 
controcorrente.
 
La Brasserie de Rulles produce 
attualmente circa 3.500 ettolitri 
per anno, con un processo di 
fermentazione in vasche aperte, 
che mostrano lo spettacolo del 
lievito che gli permettono di 
esprimere tutta la sua magia.

brochureA4-NL-IT.indd   1 4/11/15   09:02



Een doordrinker voor 
iedere gelegenheid, 
waar iedere slok toch 
steeds weer voor nieuwe 
ontdekkingen zorgt. 
Volrond en complex, 
met een diepe mouts-
maak en briochetoetsen. 
De zachtheid wordt 
gebalanceerd door een 
onmiskenbare bit-
terheid, die de nasmaak 
accentueert en naar 
de volgende fles doet 
verlangen.

Birra bionda, facile da 
bere e per tutte le occa-
sioni, ma dove scopriamo 
nuove sfacettature ad 
ogni sorso. Ampia, 
complessa, abbastanza 
mattata ( brioche ), con 
una rotondità contro-
bilanciata ed un amaro 
finale che richiama la 
bottiglia successiva…

Bruin bier met maho-
nietoetsen. De schui-
mkraag is romig zoals 
een cappuccino, het 
aroma gebrand, het 
mondgevoel volrond 
en smaakvol. Rijkelijk 
gemout maar niet zwaar, 
dankzij de aromatische 
hopsoorten die zorgen 
voor een mooie frisheid 
en tevens de gebrande 
toetsen aanvullen.

Birra scura con riflessi 
mogano. La schiuma è 
cremosa come un cappuc-
cino, al naso è torre-
fatta, in bocca è rotonda 
e piacevole. Ricca di malti 
ma non speziata, i luppoli 
aromatici portano una 
freschezza a completare 
le note torrefatte .

Licht koperkleurig bier, 
met een verwarmend en 
rond gevoel in de mond 
dat eindigt in een licht 
adstringerende, kruidige 
afdronk. Een degusta-
tietripel die gevaarlijk 
makkelijk te drinken is.

Birra da colore legger-
mente ramato. Calda e 
rotonda appena messa 
in bocca, termina con 
una leggera astringenza. 
Il sapore evoca le spezie. 
Una triple da degustare e 
pericolosamente facile da 
bere…..

Dankzij een royaal 
gebruik van aromatische 
hopsoorten heeft dit 
bier met slechts 5,2% 
alcohol toch heel wat 
karakter, met plantaar-
dige aroma’s (buxus en 
cassis). Een zeer verfris-
sende doordrinker, met 
een mooie toets van gele 
pompelmoes en een 
lange afdronk.

Solamente 5.2% di alcool 
e tanto carattere, questa 
birra è prodotta con 
luppoli aromatici. Al naso 
si distinguono note vege-
tali, facile da bere ed iper 
rinfrescante, con note di 
agrume ( pompelmo giallo 
) e persistente in bocca.

Brouwerij La Rulles 
is gekend voor haar 
uitgesproken maar 
steeds evenwichtige 
bitterheid, een regel 
waar dit goudblond bier 
echter zijn laars aan lapt. 
De Saison XIII heeft een 
moutig en volmondig 
profiel maar blijft een 
doordrinker dankzij het 
gebruik van tarwe en de 
bloemige, frisse toetsen 
van de aromatische 
hopsoorten.

Birra dorata che rompe 
i codici della Brasserie 
de Rulles, conosciuta 
per il suo stile aroma-
tico e fresco ma sempre 
equilibrato. La Saison XIII 
presenta un profilo mal-
tato, ricco in bocca, ma 
con una estrema bevibilità 
grazie al frumento ed alle 
note floreali e fresche dei 
luppoli aromatici.

Kerstbier in een flam-
boyant kleedje, met 
een compacte structuur 
waarin de mout duidelijk 
aanwezig is maar waar 
toetsen van zoethout 
en verbena zorgen voor 
frisheid. Dankzij een 
lange houdbaarheid kan 
men met deze Cuvée 
Meilleurs Voeux zelfs 
lang na de feestdagen in 
feeststemming blijven.

Birra invernale dal colore 
fiammeggiante. Struttura 
densa,grano ben presente. 
Le note di liquirizia e 
cedro portano a questa 
birra molta freschezza. 
La Cuvée Meilleurs Voeux 
può essere assaporata per 
più tempo anche dopo le 
festività per prolungare il 
gusto della festa.

Een vintagebier dat 
enkel ‘s winters wordt 
gebrouwen. Digestief, 
volrond en krachtig, met 
een smaakvolle afdronk 
waar gedroogd en ge-
confijt fruit in meespeelt. 
Geniet langzaam van 
deze Grande 10, en zorg 
ervoor dat hij niet te koel 
wordt geschonken, zo-
dat u kunt genieten van 
alle subtiele nuances.

Birra millesimata, 
prodotta unicamente in 
inverno. Digestiva, ampia 
e strutturata con un 
finale piacevole ( note di 
confetture e frutta secca 
). Degustate la Grande 
10 lentamente, non ser-
vitela troppo fredda per 
apprezzarne tutte le sue 
sublimità.

Blonde Brune Triple Estivale Saison Meilleurs
Voeux

Grande 
Dix

7,0% alc
30 IBU
9 EBC

6,5% alc
31 IBU
75 EBC

8,4% alc
39 IBU
13 EBC

5,2% alc
43 IBU
10 EBC

5,3% alc
24 IBU
20 EBC

7,3% alc
35 IBU
45 EBC

10,0% alc
50 IBU
15 EBC
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