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5 Locaties in uw favorieten 

 by jon.roberts   

Proeflokaal Arendsnest 

"Voor Liefhebbers van Nederlands Bier"

Echte liefhebbers van bier, luister! Proeflokaal Arendsnest valt op tussen

de vele concurrenten door het aanbieden van (minstens) een bier uit elke

brouwerij in Nederland. U vindt hier ook veel ouder rassen, die tamelijk

ongebruikelijk zijn in Amsterdam. Het café zelf is lang en smal in de

typische stijl, en biedt bar krukken evenals tafels achterin. Als u meer wilt

weten over de bieren die u proeft, ga dan aan de bar zitten en maak een

praatje de eigenaar, die is ongelooflijk goed geïnformeerde over zijn

beroep.

 +31 20 421 2057  www.arendsnest.nl  Herengracht 90, Amsterdam

 by divya_   

In de Wildeman 

"Ooit een Stokerij, nu Biercafé"

Dit café is gelegen in een oude stokerij uit 1690 en staat nu synoniem

voor bier. Er wordt geen muziek gespeeld en er is een niet-roken gedeelte.

Het ziet er sfeervol uit met veel biergerelateerde parafernalia. Er zijn

ongeveer 18 bieren op tap en meer dan 150 bieren in fles. Het biermenu

wordt regelmatig aangepast om verveling te voorkomen en er zijn

speciale bierweken waarin een aantal bieren extra aandacht krijgen. Er

worden ook lekkere hapjes geserveerd, maar misschien is een stevige

maaltijd voordat u hier naar toe komt, geen slecht idee.

 +31 20 638 2348  www.indewildeman.nl/  info@indewildeman.nl  Kolksteeg 3, Amsterdam

 by Marco Arment   

't Smalle 

"Eet, Drink en Wees Gelukkig"

Dit charmante café in de Jordaan wijk biedt een breed scala aan drankjes

en eten in een comfortabele omgeving. Het interieur is donker en ruime

(door de Amsterdamse normen), met meerdere tafels en barkrukken

ingericht op een geruite verdieping. Er is ook ruimte op een drijvend

platform buiten, wat ideaal is bij mooi weer. Naast de ruime keuze aan

bieren, wijnen, koffie en thee, biedt het café een volledig menu van

snacks. U kunt kiezen uit soep, salades, broodjes, tapas-stijl of platen die

passen bij uw drankje.

 +31 20 623 9617  www.t-smalle.nl/  cafe@tsmalle.nl  Egelantiersgracht 12,

Amsterdam
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 by Alf van Beem   

Brouwerij 't IJ 

"Iets Anders dan Alleen maar Heineken"

Dit is meer dan alleen een café, er worden vooral zelfgebrouwen bieren

getapt en verkocht. Het eenvoudige en gezellige interieur met houten

tafels en banken en antieke tegels aan de muren doen een unieke sfeer

ontstaan waarin u op uw gemak de smakelijke, bijzondere bieren kunt

proeven in dit voormalige gemeentelijke badhuis. Tijdens de zomer is er

een ruim terrras met mooi uitzicht op de stad en de naburige molen. Op

aanvraag worden er voor groepen rondleidingen door de brouwerij

georganiseerd.

 +31 20 622 8325  www.brouwerijhetij.nl  info@brouwerijhetij.nl  Funenkade 7, Amsterdam

 by Joel Olives   

De Biertuin 

"Beer and Food"

Enjoy the fine selection of beers at de Biertuin. This popular pub has a

beautiful beer garden where you can unwind and relax with friends. The

pub also offers a choice of juicy burgers and other delicious snacks like

baguettes and salads that are tasty as well as filling. The staff is polite and

friendly as well.

 +31 20 665 0956  www.debiertuin.nl/  info@debiertuin.nl  Linnaeusstraat 29,

Amsterdam
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