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7 Locaties in uw favorieten 

 by Altnet   

Le Bier Circus 

"Real Beer Circus"

Le Bier Circus stays true to its name by offering a multitude of beers to try

in a fun, circus-themed atmosphere. Its menu offers everything ranging

from Lambics to Trappists. The servers are highly knowledgeable about

beer and are very helpful in sharing their expertise. If you're hungry, Le

Bier Circus also sells food with dishes ranging from pastas to Belgian

cheese plates.

 +32 2 218 0034  www.bier-circus.be/  rue de l'Enseignement 57, Brussel

 by TheFork 

Au Stekerlapatte 

"Uitstekende, onpretentieuze keuken"

Deze typisch Brusselse zaak (gerund door filmproducer Daniël van

Avermaet) is ontzettend populair, waarschijnlijk dankzij zijn jonge publiek,

uitstekende, onpretentieuze keuken en vriendelijke prijzen. U vindt dit

restaurant niet ver van de Waterloolaan en dichtbij het Justitiepaleis. Er

komen zowel zakenmensen als toeristen en over het algemeen worden de

steaks en de ribbetjes aanbevolen. De bierkaart is indrukwekkend en wijn

betaalt u hier per centimeter. Wanneer er een filmfestival is in Brussel,

komen de sterren hier zeker over de vloer. Het menu is tweetalig en biedt

voornamelijk traditionele Brusselse gerechten.

 +32 2 512 8681  www.austekerlapatte.be/  austekerlapatte@gmail.co

m

 rue des Prêtres 4, Brussel

 by Michel wal   

La Fleur en Papier Dore 

"Classic Artist Hangout"

This bar has attracted artists for centuries, remaining a popular hang out

for local artists since 1846. Surrealist artists Rene Magritte and Louis

Scutenaire were frequent patrons. The ambiance is homey and a bit

quirky. Cheap prices and a wide selection of beers have also contributed

to this bar's consistent popularity.

 +32 2 511 1659  goudblommekeinpapier.be/  rue des Alexiens 55, Brussel

 by greenmelinda   

Delirium Café 

"Smorgasbord of Beers"

Holding the Guinness World Record for offering the most beers on a

menu, Delirium Cafe provides a selection of over 3000 different kinds of

beer, both Belgian and foreign. The flavors found here are far from typical,

with creative concoctions such as the chocolate and strawberry beer.

Delirium Cafe is completely covered with old beer advertisements and

posters. The mixed crowd of locals and tourists usually makes for a

packed bar, so it's great for a lively night out.

 +32 2 514 4434  www.deliriumvillage.com/  info@deliriumvillage.com  Impasse de la Fidélité 4A,
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 by Bernt Rostad   

A La Mort Subite 

"Een Proosten aan Mort Subite"

Een ontroerend mooi café is dit, deze Onmiddellijke Dood. Mort Subite is

niet alleen de naam van een goede Belgische gueuze (nu weliswaar in

Britse handen), oorspronkelijk was het de naam van een dobbelspel,

populair bij de bankbedienden die hier in de 19de eeuw hun middagpauze

doorbrachten; de verliezer van de laatste ronde betaalde de rondjes van

het hele gezelschap, vandaar de naam waarschijnlijk. Sinds die tijd is het

interieur ongewijzigd, dit is een ruime zaak: lange houten banken, een

hoog plafond en overal spiegels. De snacks zijn hier uitstekend en de

prijzen zeker niet onvriendelijk.

 +32 2 513 1318  www.alamortsubite.com/e

n/

 info@alamortsubite.com  rue Montagne-aux-Herbes

Potagères 7, Brussel

 by Michel wal   

L'Archiduc 

"Trendy Jazz Cafe"

Eind jaren 40 opende jazz-pianist Stan Brenners deze zeer mooie zaak,

met zijn vleugelpiano uiteraard op de ereplaats. Echt populair werd deze

bar echter nooit, tot een paar trendy mensen de zaak in 1985 overnamen

en mooi restaureerden. Bel even aan om de zware deur open te laten

gaan en aanschouw een decor als uit een Fred Astaire-musical. Baan u

dan een weg zo dicht mogelijk bij de bar, daar hangen de vaste klanten,

en doe gewoon waar u zin in heeft. 's Zondags om 17 uur is er live jazz en

op zaterdagmiddag is er om 17 uur le jazz après shopping (jazz na het

winkelen) waar u gratis van kunt genieten. U kunt hier goede wijnen

krijgen en probeer ook eens de overheerlijke cocktails.

 +32 2 512 0652  www.archiduc.net/  info@archiduc.net  Antoine Dansaert 6, Brussel

 by Patrick Despoix   

La Bécasse 

"Leuke Bar, Populair met Toeristen"

Enigszins verscholen aan het einde van een gangetje tussen het

Muntplein en de Beurs, is dit een traditionele toeristenval, maar op zijn

minst een leuke. De zaak bestaat sinds 1877, en in het interieur is niets

veranderd. Houten stoelen, tafels en banken, immer druk, immer gezellig.

Toeristen komen hier in groten getale voor het "traditionele Brusselse

bier" (lambic en gueuze). Ook echte Brusselaars zijn het estaminet trouw

gebleven. Voor een zaak als deze zijn de prijzen niet onvriendelijk, de

belegde broodjes, wijdse boterhammen in feite, zijn uiterst smakelijk. Op

drukke momenten proberen de kelners soms naar het zaaltje op de

verdieping te verwijzen. Weiger beleefd, want daar is het niet zo heel

gezellig. In een zaak als deze wordt de term 'toeristenval' bijna een

eretitel.

 +32 2 511 0006  alabecasse.be/en  rue de Tabora 11, Ixelles
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