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Uiltje: F*cking good beer
De missie van Uiltje Brewing Company begint met: 'Our
mission is pretty much monomaniacal: to brew f'cking
good beer. We call it craft-y beer because the owl'sgot
a Sharp, uncompromised tongue and a penchant for
mischief.•De Haarlemse jonge hond, Robbert Uyleman
van Uiltje Brewing Company.vertelt in het proeflokaal
van de eigen brouwerij van Uiltje in de Waarderpolder
in Haarlem, hoe zijn brouwerij in korte tijd is gegroeid
tot een van de meest indrukwekkende craft brewers
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