Hallo! DAVO is ontstaan
in 2012, vooral om
onszelf van bier te
voorzien. We brouwden
toen, jawel, in pannen.
Inmiddels zijn we
uitgegroeid tot een
team van meer dan
90 bierliefhebbers,
een brouwerij en vier
proeflokalen: Deventer,
Arnhem, Bar Zwolle en

onze bar op Landgoed
Buitenpost in Twello.
Voor de rest is er niets
veranderd. Nog steeds
werken we elke dag
keihard om fijne bieren
te maken, te delen en
te drinken. Met liefde en
nog meer plezier. Zodat
we kunnen proosten
met lekker bier en leuke
mensen. Gegarandeerd.

ONZE BIEREN

De bieren van DAVO zijn stuk voor stuk
gebrouwen volgens het principe van
de ‘3-pint-rule’: een regel die ervoor
zorgt dat je na drie bieren nog steeds
zin hebt in een slok. Of het nu gaat
om een Hoppy blonde of een Russian
Imperial Stout met whisky, een bier
moet altijd in balans zijn.

SURF
ALE
6.4%

SURF
PRO
0,5%

Dit is f@#cking Hawaï
in een blik / fles / fust.
Fris, blond, hoppig bier.
Met aroma’s van
ananas en citrus.
Cowabunga!

21397 - 12*33cl blik
20225 - 24*33cl fles
20226 - 20L fust - sankey

Je hebt zin in bier, maar hebt
ook nog iets te doen? DAVO
Surf Pro. Al het mooie van
onze Surf Ale, maar dan met
0,5% alcohol.

21720 - 12*33cl fles

HANG
OUT
4,7%

INDIE
IPA
7,5%

Ondergistend, vol Simcoe
hop en laag in alcohol. W
 at
ons betreft de ultieme
dorstlesser voor in jouw
favoriete hangout!

21721 - 12*33cl fles
21452 - 6*75cl fles
21840 - 20L fust - sankey

De Indie IPA heeft
een gebalanceerd en
aangenaam hopkarakter.
Daar kun je rustig een
paar glazen van leegdrinken.

21719 - 12*33cl fles
20301 - 20L fust - sankey

ROAD
TRIP
8,5%

MIGALOO
5,2%

Deze friskruidige tripel
is een behoorlijke beuker
maar ook gevaarlijk
doordrinkbaar. De favoriet
van onze brouwer.

20296 - 24*33cl fles
20350 - 6*75cl fles
20300 - 20L fust - sankey

Fris, wit en heeft veel
weg van een weizenbier.
Dat is Migaloo, het DAVO
bier waarmee wij de strijd
tegen de plasticsoep
ondersteunen. Met elk blik
dat wordt verkocht dragen
wij bij aan dit doel!

21205 - 12*44cl blik

DARKNESS
7,5%

THE
DON
10%

Het onwettige kind van een
dubbel en een stout. Met de
intense smaak van gebrande
mouten en het verfijnde
aroma van karamel.

21108 -12*33cl fles
20302 - 20L fust - sankey

De Russian Imperial Stout.
Dit intense bier combineert
aroma’s van caramel,
vanille en chocola met
laurier. Zacht van smaak
en met 10% alcohol een
rechtse hoek die je even
niet zag aankomen.

21107 - 12*33cl fles
21106 - 20L fust - sankey

WEIZEN
BOCK
8,8%

CAFÉ
RACER
5,8%

Lekker zwaar bockbier,
diep robijnrood van kleur,
met de frisse smaak
van een Weizen.

22225 - 12*33cl fles
20303 - 20L fust - sankey

Het huisbier van DAVO. Een
pretentieloos blond bier.
Niet te zwaar en zonder
fratsen.

20349 - 6*75cl fles

ONZE BIEREN

De bieren van DAVO zijn stuk voor stuk
gebrouwen volgens het principe van
de ‘3-pint-rule’: een regel die ervoor
zorgt dat je na drie bieren nog steeds
zin hebt in een slok. Of het nu gaat
om een Hoppy blonde of een Russian
Imperial Stout met whisky, een bier
moet altijd in balans zijn.

SURF
ALE
6.4%

SURF
PRO
0,5%

Dit is f@#cking Hawaï
in een blik / fles / fust.
Fris, blond, hoppig bier.
Met aroma’s van
ananas en citrus.
Cowabunga!

21397 - 12*33cl blik
20225 - 24*33cl fles
20226 - 20L fust - sankey

Je hebt zin in bier, maar hebt
ook nog iets te doen? DAVO
Surf Pro. Al het mooie van
onze Surf Ale, maar dan met
0,5% alcohol.

21720 - 12*33cl fles

HANG
OUT
4,7%

INDIE
IPA
7,5%

Ondergistend, vol Simcoe
hop en laag in alcohol. W
 at
ons betreft de ultieme
dorstlesser voor in jouw
favoriete hangout!

21721 - 12*33cl fles
21452 - 6*75cl
21840 - 20L fust - sankey

De Indie IPA heeft
een gebalanceerd en
aangenaam hopkarakter.
Daar kun je rustig een
paar glazen van leegdrinken.

21719 - 12*33cl fles
20301 - 20L fust - sankey

ROAD
TRIP
8,5%

MIGALOO
5,2%

Deze friskruidige tripel
is een behoorlijke beuker
maar ook gevaarlijk
doordrinkbaar. De favoriet
van onze brouwer.

20296 - 24*33cl fles
20350 - 6*75cl fles
20300 - 20L fust - sankey

Fris, wit en heeft veel
weg van een weizenbier.
Dat is Migaloo, het DAVO
bier waarmee wij de strijd
tegen de plasticsoep
ondersteunen. Met elk blik
dat wordt verkocht dragen
wij bij aan dit doel!

21205 - 12*44cl blik

DARKNESS
7,5%

THE
DON
10%

Het onwettige kind van een
dubbel en een stout. Met de
intense smaak van gebrande
mouten en het verfijnde
aroma van karamel.

21108 -12*33cl fles
20302 - 20L fust - sankey

De Russian Imperial Stout.
Dit intense bier combineert
aroma’s van caramel,
vanille en chocola met
laurier. Zacht van smaak
en met 10% alcohol een
rechtse hoek die je even
niet zag aankomen.

21107 - 12*33cl fles
21106 - 20L fust - sankey

WEIZEN
BOCK
8,8%

CAFÉ
RACER
5,8%

Lekker zwaar bockbier,
diep robijnrood van kleur,
met de frisse smaak
van een Weizen.

22225 - 12*33cl
20303 - 20L fust - sankey

Het huisbier van DAVO. Een
pretentieloos blond bier.
Niet te zwaar en zonder
fratsen.

20349 - 6*75cl fles

OM JE VERKOOP TE ONDERSTEUNEN
KUNNEN WE TOF PROMOTIEMATERIAAL
MEELEVEREN.
Zoals: Viltjes, glaswerk, taphendels,
tapruiters, taplenzen, buckets,
schapkaarten, displays.
Ook zijn we altijd wel te porren voor
proeverijen en taptakeovers bij ons
of op locatie.
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TAKEOVER

LIJKT DAVO JE TOF VOOR BIJ
JOU IN DE ZAAK? MAIL ONS OP
VERKOOP@DAVOBIEREN.NL
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