
Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein 
De Blonde Kolonel  

(Cat I Alc. 6,5%) Is een blond bier met karakteristieke bittere en zoete smaken.  

Het bier smaakt bitter en zoet en heeft een bittere afdronkDe Blonde Kolonel dankt zijn naam aan 

kolonel Wils. Hij werd op 11 januari 1849 geboren in wat nu de Kolonel Wilsstraat heet. Op zijn 16e 

vertrekt hij van huis om Zouaaf te worden in het leger van de Paus. Hij klimt op tot kolonel en dat 

was voor die tijd iets bijzonders want hij was niet van hoge adel. Op 25 jarige leeftijd overlijdt hij. Zijn 

sabel en baret worden in Ravenstein bewaard. 

Bastion  

(Cat S Alc. 8,5%) Is een tripel met koriander en sinaasappel. Een krachtig bier met een uitgesproken 

smaak: Zoet, bitter en een zachte nasmaak in de mond. vol. Het is een bier met veel smaak. Je proeft 

allerlei warme kruidige smaken en de nadronk blijft lang hangen.  

Bastion is genoemd naar de plek waar Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein gevestigd is. Het Bastion 

is een verdedigingswerk van de oude vestingstad Ravenstein. Op dat verdedigingswerk is Molen De 

Nijverheid gebouwd. In het bijgebouw, dat ook bastion heet, is de bouwerij gevestigd. 

Bastion is winnaar van de titel Brabants Lekkerste Bier in 2016. 

Bolwerck 8  

(Cat S alc. 8%)De dubbel van Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein is een ambachtelijk gebrouwen 

bier dat staat in de rijke traditie van de kloosterbieren. Het is donker van kleur en heeft een licht 

moutige smaak en het zoete van kandij. De 8 is traditioneel de manier om het alcoholgehalte aan te 

geven.  

Bolwerck 8 dankt zijn naam aan het van 2011 tot 2016 gerestaureerde Philips van Kleef Bolwerck. Dit 

verdedigingswerk stamt uit 1509. Philips van Kleef werd bij het bouwen geïnspireerd door Italiaanse 

verdedigingswerken. Dat maakt het bolwerck uniek in zijn soort. Bij de restauratie is het hele terrein 

in de staat waarin het toen was teruggebracht. Het bolwerck is te bezichtigen en laat een bijzonder 

stukje geschiedenis van Ravenstein zien.  

Op www.vestingravenstein.nl/bolwerck  vindt u meer informatie over dit unieke stukje geschiedenis. 

Vlier Bier  

(Cat I alc. 5%) De kenmerkende smaak en het aroma dankt het bier aan een aantal bijzondere 

ingrediënten. Tijdens het brouwen wordt er Vlierbloesem aan het bier toegevoegd. De vlierbloesem 

geeft het bier zijn karakteristieke bittere smaak. Tijdens het navergisten, wordt er honing 

toegevoegd. De suiker uit de honing vergist en de geur, de kleur en de zachte smaak van de honing 

blijft over in het bier. Een dorstlesser met karakter!  

 



Wiener Weizen   

(Cat 1 alc 5,5%) is een van oorsprong Duits Tarwebier dat door de toevoeging van Viennamout een 

helder, licht en goed doordrinkbaar bier geworden is. Het bier heeft een vleugje citrus voor de frisse 

smaak.  

Soeverein 

(Cat 1 alc 5%) Een goudblond bier met een licht kruidige afdronk. Souverein is een helder en fris 

biertje, passend in de duitse traditie van bierbrouwen. We maken Soeverein in het kader van de 

Vrijstaat Land van Ravenstein. Een aantal eeuwen terug was Ravenstein een zelfstandig land met 

onder andere het recht om eigen bier te brouwen. Soeverein brengt de herinnering daaraan weer 

terug. 

Bock bier  

(Cat. S Alc 7%) is een ambachtelijk gebrouwen bier. Donker zoet en licht troebel. Het is een kruidig 

bier dat goed past bij regen en wind. Cat. S Alc 7% 

Brut Saison 

(Cat 1 Alc. 6%) Licht kruidig en verfrissend bier. De Brut Saison is een collaboration brew van 

Wilskracht Stadsbrouwerij Ravenstein met de Cuijkse Brouwbrigade. Samen brengen we dit klassieke 

bier op de markt. Een saison is een bier dat gemaakt werd voor de arbeiders op het land. Het is een 

goed doordrinkbaar, licht kruidig bier met een fijne geur van hop. Verfrissend, weinig bitterheid, 

zeker niet zoet. 

Bolwerck 10 

(Cat S alc 10%) Bolwerck 10 is een Quadrupel. De rijke smaak dankt het bier aan de donkere 

moutsoorten, de kandijsuiker en de kloostergist. Het is een zwaar bier qua alcoholgehalte, toch blijft 

het een goed doordrinkbaar biertje. De naam dankt het bier aan hetzelfde bolwerck als de 8. 8 en 10 

zijn klassieke benamingen voor het onderscheiden van bier. 

Wilskracht Stadbrouwerij Ravenstein is een brouwerij gebouwd in het bijgebouw van de hoogste 

stellingmolen van Brabant, De Nijverheid en op een deel van de oude vestingwerken van de stad 

(1522). De brouwerij heeft als doel het ambachtelijk bierbrouwen weer terug te brengen in het 

stadje Ravenstein en daarmee ook de levendigheid te vergroten. Kijk op 

www.stadsbrouwerijravenstein.nl 

www.facebook.com/StadsbrouwerijRavenstein/ 
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