


Hallo!

Je hebt ons receptenboekje bemachtigd. 
Super!

Je kent Gigant al van zijn ‘great premium 
beers’. Nu gaan we graag een stapje 
verder om je nog meer ‘great moments’ te 
bezorgen. Onze Gigant bieren zijn namelijk 
een perfecte basis om verrassende 
biercocktails (lees: ‘hoptails’) mee te 
creëren. 

Blader dus snel verder en ontdek onze vijf 
Gigant hoptailrecepten. Je kan ze makkelijk 
zelf bereiden. De delicieuze creaties 
zetten je smaakpapillen spontaan aan het 
dansen: feestje in de mond! Jawel, met 
dit gidsje blaas je jouw vrienden of gasten 
gegarandeerd omver. 

Shaken or stirred?  It’s up to you now!

Liefs,

Miranda Provoost
miranda@gigantisgreat.com.



GIGANT

BERRY BLUE

BEREIDING

Schenk alle ingrediënten in je glas, 
behalve het bier. Doe er wat ijs bij en roer 
goed. Top nu het geheel af met Gigant 
Juicy Blue. Werk af met een takje munt, 
een framboosje, een violetsnoepje of wat 
rode vruchten of granaatappelpitjes. 

(*) Mag het wat straffer? Voeg er dan in 
het begin ook 4 cl vodka aan toe. 

INGREDIËNTEN

3 cl framboossiroop
3 cl citroensap
2 cl suikersiroop, 
0.5 cl violettesiroop
Gigant Session Sour IPA ‘Juicy Blue’ 
(*)

ZOET
FRUITIG
ZUUR



GIGANT

CULTIVISION

BEREIDING

Shake alle ingrediënten (behalve het bier) 
en giet uit in een tumbler met ijs. Vul de 
tumbler nu aan met Gigant Orange Amer 
Bière ‘Apero Cult’.

Werk af met een schijfje gedroogde 
sinaasappel. 

INGREDIËNTEN

1 cl citroensap
2 cl Aperol
2 cl Suze
Gigant Orange Amer Bière ‘Apero Cult’

AMER 
SINAAS
BITTER



GIGANT

PORNSTAR GIGANT

BEREIDING

Schenk alle ingrediënten in een shaker, 
behalve het bier. Schud krachtig 
gedurende 10 seconden. Giet de 
cocktail door een zeefje uit in een 
Gigantglas. Werk nu af met Gigant 
Juicy Blue. Roer tot je hoptail mooi 
homogeen is. 

The finishing touch: werk af met wat 
munt en een half passievruchtje.

INGREDIËNTEN

2 cl citroenvodka
1 passievruchtvlees
1 cl passievrucht siroop
3 cl supasawa
Gigant Session Sour IPA ‘Juicy Blue’

ZOET
FRUITIG



GIGANT

SUNSHINE COOLER

BEREIDING

Doe alle ingrediënten in een shaker, 
behalve het bier. Shake het geheel stevig 
gedurende 10 seconden. Giet alles door 
een zeefje in een Gigantglas. Werk dit 
alles af met Gigant Yellow Stone. Roer 
nog eens kort en goed in de hoptail tot 
bier en cocktail één geheel vormen. 

Werk af naar smaak, met wat abrikoos, 
perzik, ananas, een takje munt of  
gedroogde amandeltjes.

INGREDIËNTEN

1 cl suikersiroop
4 cl ananassap
2 cl amaretto
2 cl citroensap
Gigant Blonde Kveik IPA ‘Yellow Stone’

FRIS
FRUITIG
ZOMERS



GIGANT

SPICED UP

BEREIDING

Neem een longdrink of tumbler en doe er 
een halve limoen in, gesneden in stukjes. 
Smashen of aanstampen in het glas. 
Voeg nu de rum toe en vul het glas met 
ijsblokjes. Top dit nu af met Gigant Shore 
Thing. Roer je hoptail tot het mengsel 
mooi homogeen is. 

Zoetebekjes kunnen hier nog wat 
suikersiroop aan toevoegen.

INGREDIËNTEN

2,5 cl limoensap
4 cl spiced rum
Gigant Beachy Tripel ‘Shore Thing’

FRIS
& LICHT
PIKANT



MAKE YOUR HOPTAIL
INSTAFAMOUS & TAG US!

@GIGANTISGREAT

ALL COCKTAILS WERE 
CAREFULLY CURATED 
BY COCKTAIL SHAKER 

JULIE DEDRIE.

THANKS, DARLING. 




