
Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1918
1919



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier
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1920



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1920
1921



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1921
1922



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1922
1923



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1923
1924



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1924
1925



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1925
1926



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1926
1927



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1927
1928



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1928
1929



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1929
1930



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1930
1931



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1931
1932



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1932
1933



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E

IN
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E
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2021
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RIJKHARDRIJKHARD

Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1933
1934



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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E
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2020

2021
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1934
1935



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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E
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2021
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1935
1936



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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E
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1936
1937



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1937
1938



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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E
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2021
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1938
1939



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E

IN
D

E

MND

2019
2020

2021

1
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4

5
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7
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  J  M

  R

RIJKHARDRIJKHARD

Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1939
1940



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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D

E

MND
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2021
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1940
1941



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E

IN
D

E

MND

2019
2020

2021

1
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  R

RIJKHARDRIJKHARD

Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1941
1942



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E

IN
D

E

MND
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2020

2021
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RIJKHARDRIJKHARD

Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1942
1943



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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D

E
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2020

2021
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1943
1944



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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D

E

MND
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2020

2021
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1944
1945



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E

IN
D

E
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2020

2021
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RIJKHARDRIJKHARD

Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1945
1946



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1946
1947



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1947
1948



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1948
1949



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1949
1950



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1950
1951



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1951
1952



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1952
1953



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1953
1954



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1954
1955



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1955
1956



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1956
1957



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1957
1958



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1958
1959



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1959
1960



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1960
1961



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1961
1962



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1962
1963



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1963
1964



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1964
1965



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1965
1966



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1966
1967



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1967
1968



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1968
1969



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1969
1970



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1970
1971



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1971
1972



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1972
1973



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1973
1974



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1974
1975



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1975
1976



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E

IN
D

E

MND

2019
2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A
  J  M

  R

RIJKHARDRIJKHARD

Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1976
1977



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1977
1978



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1978
1979



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1979
1980



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1980
1981



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1981
1982



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1982
1983



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1983
1984



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1984
1985



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1985
1986



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1986
1987



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1987
1988



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1988
1989



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1989
1990



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1990
1991



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1991
1992



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1992
1993



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1993
1994



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1994
1995



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1995
1996



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1996
1997



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1997
1998



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1998
1999



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

1999
2000



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2000
2001



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2001
2002



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2002
2003



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2003
2004



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
.T. E
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2004
2005



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2005
2006



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je

T.H
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2006
2007



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2007
2008



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2008
2009



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2009
2010



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2010
2011



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2011
2012



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2012
2013



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2013
2014



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2014
2015



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.

‘Sterk als een heerser’

chamaven.nl
Uit vriendschap ontstaan en dat proef je
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.

18+
12�

alc. 
vol.9,8% ml.750

Brouwerij Cham
aven, D

e Stoven 31, 7206 AZ Zutphen

uniek seizoen, uniek bier

2015
2016



Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
Bevat gluten.
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‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.
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Chamaven, een kleine 
vriendengroep uit Zutphen 

met één gezamenlijke passie: bier. 
De brouwerij is genoemd naar de 
Frankische stam der Chamaven.

Het bier is uitvoerig bekeken, 
geroken en geproefd.

INGREDIËNTEN:
Brouwwater, gerstemout, tarwemout, 

kandijsuiker, hop en bovengistende gist. 
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Rijkhard
‘Sterk als een heerser’ 

Een echt zwaargewicht. 
Warmend. Een bier om 

vriendschap te vieren en nieuwe 
herinneringen te maken. 

Deze prachtige quadrupel is 
ons eerbetoon aan bier.
Diep donkerroodbruin. 

Een aroma van rood fruit. 
Volmondige moutsmaak, tonen 

van karamel en geroosterde 
mout. Subtiel bitter en iets 

zoetig in de afdronk. 
Een ongefilterd bier van hoge 

gisting met nagisting op de fles. 
Niet te koel drinken. 

Een bijzonder bier. Gebrouwen te ere 
van het 100-jarig jubileum. Een uniek 
aandenken aan uw mooiste seizoen. 

Geniet van de herinnering, 
geniet van het moment.
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Brouwerij Cham
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uniek seizoen, uniek bier

2017
2018


