
Door De Koperen Kat vernoemd naar Anouk, de oudste (Blonde) 
dochter van Brouwmeester en oprichter Rolf Katte. De Blonde 
Anouk is een fris en mild gehopt bier, ongefilterd en van hoge 
gisting. Het is gebaseerd op het idee een eenvoudig smakelijk 
ambachtelijk bier te maken met een alcoholpercentage van een 
gewone pils en dus door iedere bierliefhebber gedronken kan 
worden.

Blonde Anouk 
Blond bier (5%)

De Delftse Donderslag  is een traditioneel najaarsbier met een 
donkere kleur en een volle, karamelachtige, licht bittere en 
gebrande smaak. Dit type bier komt van oorsprong uit de stad 
Einbeck in Nedersaksen, Duitsland. Vanaf circa 1600 brouwde 
men het bier na in München, alwaar men Einbeck uitsprak als 
Ainpöck. Zo werd Ainpöcker Bier al gauw Ein Bockbier. De meeste 
Nederlandse brouwerijen presenteren jaarlijks een eigen bockbier 
begin oktober.

Delftse Donderslag 
Herfstbock (7%)

De naam van het oranjeachtig amber gekleurde bier verwijst 
naar Princestad (oude spelling), de bijnaam van Delft. Delft heeft 
deze bijnaam vanwege haar historische band met de Princen van 
Oranje. Willem - de Zwijger - van Oranje, voormalig stadhouder 
van Koning Filips II voor Holland, Zeeland en Utrecht, leidde vanaf 
1572 vanuit Delft de Nederlandse Opstand tegen Filips II. Elke 
Nederlander kent de verhalen van de slagen van de Watergeuzen 
tegen de Spaanse legers van De IJzeren Hertog Alva. De opstand 
leidde in 1581 tot de onafhankelijkheidsverklaring en De 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden wat Delft de De 
Facto hoofdstad maakte van de republiek. In de Nieuwe Kerk te 
Delft is het familiegraf van de familie Van Oranje.

Princebier 
Amber bier (7%)

Lindebier
Weizen (6%)

Lindebier is vernoemd naar Linde, de tweede (ook blonde) 
dochter van Rolf. Het bier is net als Linde wat onstuimig van 
karakter. Het Lindebier is gebaseerd op het Beierse Weizenbier 
of Hefeweizen, een tarwebier van hoge gisting. Het speciale gist 
geeft het bier, zonder toevoegingen, een frisse fruitige smaak. 
Weizen verschilt van het Belgische tarwebier witbier doordat 
witbier met ongemoute tarwe en toegevoegde kruiden (gruit) 
wordt gebrouwen. Als persoonlijk tintje hebben we aan het 
Lindebier lindehoning toegevoegd van een imkerij in de Delftse 
omgeving.

D-AL-G 
Algenbier (5,5%)

Dit algenbier is ontstaan door onze interesse in bier en de 
interesse in algen van Arnout van Diem (vriend van Rolf Katte), 
die algen ontwikkelt voor diverse toepassingen waaronder voor 
de voedselindustrie. Speciaal voor de Koperen Kat is de Chlorella 
alg aangepast zodat hiermee gebrouwen kon worden. Dit heeft 
geresulteerd in het eerste bier ter wereld gebrouwen van algen, 
naar een recept van andere vriend en professioneel brouwer Roel 
Wagemans. Het bier won direct een zilveren award bij de Dublin 
Craft Beer Cup uit 700 inzendingen uit meer dan 24 landen in 
de categorie nieuwe bieren. Het heeft een frisse afdronk met 
een klein bittertje achterin en geeft een tinteling op de tong dat 
volgens Brouwmeester Roel alleen maar veroorzaakt kan worden 
door de alg.

Deze  Lentebock van 6,5% is een blond voorjaarsbier met een 
hoppig aroma. De smaak is fris, vol, moutig en een tikje bitter met 
een licht zoete nasmaak. Kortom sprankelend. Nederland kent van 
oudsher een traditie in voorjaarsbieren. Een ietwat sterker blond 
bier om het eind van de vastentijd (van Aswoensdag tot Pasen) 
mee te vieren. Naast Lentebock worden voor dit bier ook andere 
namen gebruikt zoals Paasbock, Meibock of Voorjaarsbock.

Joie de Vivre 
Lentebock (6,5%)

Deze dubbel is een donker bier en heeft het aroma van 
karamelmout en kandijsuiker. De geur doet ook een beetje 
denken aan chocolade. De smaak is licht zoetig met een neiging 
tot bitterheid. De nasmaak is zoet. Dubbel is een traditioneel 
Belgisch trappistenbier dat sinds 1856 wordt gebrouwen door 
de Westmalle abdij. Belgische brouwerijen gaven in navolging 
van Westmalle donkere zwaardere bieren de naam Dubbel. Het 
bier werd al snel internationaal bekend en geliefd, en is nu een 
bekend biertype. De Oostpoort, ook wel de Sint-Catherijnepoort 
genoemd, is de enig overgebleven stadspoort van Delft. De 
stadsmuur werd rond 1400 gebouwd en telde toen acht poorten. 
Oorspronkelijk had de Oostpoort ronde torens, maar in 1514 
kregen de torens achthoekige verdiepingen met nissen en hoge 
spitsen.

D’Oostpoort 
dubbel (6%)

Winnaar Silver Award 
Dublin 2015



Op 26 mei 2011 richtte levensgenieter Rolf Katte Delftse 
Stadsbrouwerij De Koperen Kat op met de bedoeling de rijke 
bierbrouwtraditie van Delft, na 90 jaar, weer nieuw leven in te 
blazen.

De stadsbrouwerij

On 26 May 2011 craft beers connaisseur Rolf Katte founded 
the Delft City Brewery De Koperen Kat with the intention to 
revive Delft’s pride in her brewing tradition, 90 years after the 
city’s last brewery closed down.

the brewery

U kunt brouwerij en proeflokaal bezoeken voor de volgende 
activiteiten:
– Proeflokaalbezoek
– Brouwerijbezichtiging en/of -rondleiding
– Bierproeverijen
– Workshops
– Arrangementen (combinaties van bovenstaande met rondvaart, 
historische guided tours door Delft, diners, catering, BBQ)
– Huur proeflokaal voor recepties, feesten en andere 
bijeenkomsten

Bezoek ons

Visit us

Delft kent een rijke biergeschiedenis. Op het Heilige Geestkerkhof 
is in 1984 bij opgravingen de oudst bekende brouwerij van 
Nederland gevonden d.d. 1210. Tussen 1450 en 1650 telde de 
stad zo’n 200 brouwerijen. Een industrie waar Delfts economie 
op dreef. De grootste bierindustrie in Holland. In 1554 was de 
bierproductie ruim 500.000 vaten. Dat is meer dan 77 miljoen 
liter bier. Delft exporteerde 80% van haar bier.

Delft: Historische Bierstad

Delft has a rich history in brewing beer. At the Heilige 
Geestkerkhof the oldest Dutch brewery we know of, dated 
from 1210, was excavated.Between 1450 and 1650 there 
were some 200 breweries in Delft. The largest beer industry in 
the early Dutch Republic.  It was the driving force of the city’s 
economy. In 1554 Delft produced over 500.000 barrels of 
beer (about 77 million litres), of which 80% was exported.

Delft: Historical beer city

Brouwerij / Brewery:
Schieweg 15M,
 2627 AN Delft,
The Netherlands

Postadres / Postal address:
Postbus 569, 2600 AN Delft, 
The Netherlands

E-mail: 
info@dekoperenkat.nl
Website:
 www.dekoperenkat.nl.

Adressen / AdressesEen Tripel is een zwaarder (7-9,5%) blond bier van hoge gisting 
en hergisting op de fles. Van oorsprong is het type een Belgisch 
Trappistenbier. Over de preciese betekenis van de typenaam wordt 

getwist. Toen we zochten naar een naam 
voor ons zware bier dachten we aan het 
gezegde dat een zwaarder bier je nog 
wel eens verraderlijk kan ‘overvallen’. 
Als een sluipmoordenaar. Balthasar 
Gerards is de bekendste Delftse 
moordenaar. Op 10 juli 1584 
vermoorde hij Willem van Oranje 
in de Prinsenhof. Koning Filips 

II van Spanje had Van Oranje 
in 1580 vogelvrij verklaard en 
een premie voor zijn dood 
uitgeloofd. Balthasar heeft 
niet kunnen ontsnappen 
aan de Delftenaren en is 
op de Grote Markt publiek 
terechtgesteld.

Balthasar
Tripel (8%)

You can visit the brewery for the following activities:
– Tasting room visit
–Tour of the brewery
– Tasting
– Workshops
– Arrangements (combinations of the former plus boat ride, 
historic guided tours through Delft, dinners, catering, BBQ)
– Renting the tasting room for parties and other gatherings

“015“ Staat voor Delft en is een pilsener bier (nach Pilsener 
Brauart). Een ondergistend bier zoals voor het eerst in 1842 in 
het Boheemse Pilsen door Josef Groll gebrouwen. Onze 015 is 
ongefilterd, ongepasteuriseerden van biologische gerst en hop. 
Pils, in Engels ook wel Lager genoemd. 015 is heerlijk fris en een 
Pilsener waar we trots op zijn.

015
 Stadsbier (5%)

In het koude winterseizoen is het tijd voor een verwarmend bier. 
Brrr... is een moutig donker bier met een beetje meer alcohol en 
met de zoete smaak van kandijsuiker. Ideaal in dit jaargetijde en 
drinkt heerlijk weg.

Brrr... 
Winterbier (7%)


