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Fundada em 2008, a Rasen Bier traz em sua 

essência a paixão pela boa cerveja artesanal. 

Com diversas cervejas de linha e sazonais, a 

Rasen segue a Lei da Pureza Alemã e conta com 

apenas 4 ingredientes: água, malte, lúpulo e 

levedura. Assim, garantindo nas cervejas a 

qualidade já comprovada pelos consumidores. 

HARMONIZANDO
COM A SERRA
GAUCHA



Cerveja refrescante
e de baixa fermentação e cor dourada,
extremamente cremosa,
mas também é leve.

Harmoniza com frutos do mar,
comida japonesa e saladas.

PILSEN

IBU:
12

4,8%
alc

-2 a 4ºC



Cerveja do tipo Puro Malte Escura, traz sabores intensos e 
firmes na boca. Feita com maltes torrados que deixam 
notas de tostado, café e chocolate. Tem amargor bem 
equilibrado. Espuma cremosa e duradoura. Em 2017,
foi premiada como a melhor da categoria
no V Concurso Brasileiro de Cervejas de Blumenau/SC.

Vai bem com carnes vermelhas, assadas ou 
grelhadas. Sobremesas à base de chocolate.
Queijos Grana Padano, Pecorino e Parmesão.

“dunquel”

DUNKEL

IBU:
15

4,7%
alc

4ºC



Cerveja refrescante
e de baixa fermentação e cor dourada,
extremamente cremosa,
mas também é leve.

PILSEN

IBU:
12

4,8%
alc

(long neck)

-2 a 4ºC

Cerveja do tipo Puro Malte Escura, traz sabores intensos e 
firmes na boca. Feita com maltes torrados que deixam 
notas de tostado, café e chocolate. Tem amargor bem 
equilibrado. Espuma cremosa e duradoura. Em 2017,
foi premiada como a melhor da categoria
no V Concurso Brasileiro de Cervejas de Blumenau/SC.

“dunquel”

DUNKEL

IBU:
15

4,7%
alc

4ºC

(long neck)



É uma cerveja bem refrescante,
bastante carbonatada e tem em sua composição
o malte de trigo. É turva, pois não é filtrada.
Tem aroma frutado com toques de cravo e banana.
A palavra weizen em alemão quer dizer “trigo”.

WEIZEN

Ótima harmonização com frutos do mar, 
saladas, pratos apimentados e da culinária 
alemã.

“váizen”

IBU:
15

5,6%
alc

5 - 7ºC



De cor âmbar e espuma bastante persistente,
tem sabor  marcante, trazendo notas de malte, 
sendo levemente encorpada. Aroma floral com 
notas de caramelo e um paladar cítrico 
levemente condimentado.

AMBAR ALE

Harmoniza com temperos mais fortes,
bacalhau e grelhados.

“âmbar eiou”

IBU:
20

4,8%
alc

5 - 7ºC



Cerveja estilo American Pale Ale (APA).
Família Ale, na cor clara com dourado profundo
e espuma bastante persistente. Utiliza 4 tipos de 
maltes e 3 tipos de lúpulos em sua composição.
Traz no aroma as características cítricas dos lúpulos 
americanos, influenciado pela utilização de dry 
hopping no processo de produção. Pode ter leve 
turbidez por ser filtrada em terra grossa. 

BRAZA   APA

Combina com churrasco gourmet e 
grelhados.

IBU:
35

5,2%
alc



Cerveja estilo Brown Ale.
Edição sazonal da Rasen Bier para
comemorar o 20 de setembro,
homenageando a cultura gaúcha.
Notas frutadas de damasco
e aroma terroso.

Harmoniza com churrasco
e hambúrguer gourmet.

BAGUAL

IBU:
35

5,2%
alc



Cerveja do estilo Stout, cor marrom escura.
Notas de chocolate, advindas do malte.
Percebe-se leve dulçor da adição de extrato
de baunilha e do mais puro cacau
dos chocolates Lugano.

CHOCOLATE

Harmoniza com chocolate, trufas e 
apfelstrudel.

IBU:
13

6,8%
alc

8 - 12ºC



Traz um dos mais clássicos estilos de cerveja da 
escola belga. Complexa, tem cor amarelo ouro, 
aroma frutado, espuma densa e cremosa, sendo 
muito intensa em aromas e sabores.

STRONG
GOLDEN ALE

Harmoniza com nozes, castanhas,
damasco seco e panetones.

“strongue gouden eiou”

IBU:
35

7,5%
alc

8 - 12ºC



Harmoniza com frutos do mar,
comida japonesa e saladas.

CHOPP
PILSEN

IBU:
12

4,8%
alc

3ºC

Chopp refrescante e de baixa fermentação,
é encorpado, extremamente cremoso,
mas também é leve.
1500ml



 

BARRIS DE INOX

QUANTO MAIS

CHOPP RASEN, MELHOR!

30l e 50l -  Disponíveis para chopp Pilsen.

BARRIS DE PET
30l -  Disponíveis para todos os estilos de chopp.
Consulte disponibilidade.

A bebida armazenada em
barril deve ser consumida
em até 4 dias, pois pode
sofrer alterações de cor,
sabor e aroma por ser um
produto não pasteurizado.



 

KIT RASENPRESENTES
ESPECIAIS

KIT
CERVEJA
Embalagem para
cerveja de 600ml.

Linha de presentes criada para verdadeiros
apreciadores de uma boa cerveja.

Kit Rasen composto por
embalagem de papel
para garrafas de 600ml.

KIT COPO E
CERVEJA
Kit com caixa de papel, uma cerveja
Rasen Bier Pilsen e taça flower.


