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Slotbier – Goedbedoeld, ook met de komende Feestdagen! 

 

Heeft u al nagedacht wat u dit jaar met uw kerstpakketten gaat doen? Wij helpen u 
graag een verantwoorde, originele en ‘lokale’ keuze te maken. Kies daarom voor 
Slotbier uit Zeist!  

 

Slotbier 

In 2017 heeft de Rotaryclub Op Seyst een verlaten traditie uit de 19de eeuw weer 
opgepakt: bierbrouwen in Zeist met een eigentijds recept. Met ‘ons’ Slot op het 
etiket en het wapen van Zeist op de dop straalt het één en al Zeist uit.  

Slotbier is een blond bier met 7% alcohol en met een lichte kleur. Een bier dat de 
Biersommelier Henri Reuchlin, tevens Voorzitter van de Stichting Week van het 
Nederlandse Bier, in zijn proefnotities omschreef als: “Mooi vol geel, troebel. 
Duidelijke geur van perzik en abrikoos bij het inschenken. In de smaak vind ik 
groene bitters van thijm en vers gemaaid gras. Daarachter komt de perzik en ander 
geel fruit weer duidelijk naar voren. Ook een bittertje.”  

 

Goedbedoeld 

Dit Slotbier wordt uitsluitend gebrouwen en verkocht om goede doelen te steunen 
in Zeist en omgeving. Een echt Zeister product dus; door Zeist bedacht, in Zeist 
gebrouwen en voor Zeist bestemd. Al vijf jaar blijkt Slotbier toenemend succesvol te 
zijn in de ondersteuning van diverse lokale projecten, die financiële steun hard 
nodig hebben. 

Een bijzonder bier dat je dus graag cadeau wil doen!   

Wilt u meer weten welke goede doelen Rotary op Seyst steunt met behulp van de 
opbrengst? Kijk dan gerust even op onze website: 
https://www.rotary.nl/opseysttezeist/.  
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Bestel nu uw Slotbier kerstpakket 

U kunt een keuze maken uit: 

• 75 cl ‘vriendenfles’    € 9,-   
• 75 cl in kerstverpakking   € 10,75  
• 33 cl      € 3,- 
• 3 x 33 cl in kerstverpakking  € 9,95 

 

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief een bijdrage aan een goed doel! 

 

Wilt u Slotbier bestellen en/of combineren in uw eigen kerstpakket? Neem contact 
met ons op per mail via proost@slotbier.nl . Wij proberen aan al uw wensen te 
voldoen. 

 

Rotaryclub op Seyst kijkt uit naar uw reactie en hoopt samen met u rond de 
feestdagen van een ‘Goedbedoeld Zeister Slotbier’ te kunnen genieten! 

 

Met vriendelijke groet, 

Karin Swinkels, 

namens Stichting Slotbier Op Seyst 

 

T: 06 12 85 82 58 

E: proost@slotbier.nl 


