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5 Locaties in uw favorieten 

 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  deliriumcafe.be/  info@deliriumvillage.com  Impasse de la Fidélité 4A,

Brussel

 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  info@alamortsubite.com  rue Montagne-aux-Herbes

Potagères 7, Brussel

 by andynash   

Moeder Lambic 

"Best Beer on Tap"

Located on the edge of the city center, this bar draws a local crowd and

maintains a relaxed atmosphere for enjoying a beer. Beer enthusiasts

gather here because of the quality and quantity of Moeder Lambic's

selection. While the bar usually has a laid-back atmosphere, it does

become more lively on weekend nights. If you're looking for a mellow bar

with a wide selection of rare beers on tap for a fair price, then Moeder

Lambic is your stop.

 +32 2 503 6068  moederlambic.eu/  Fontainasplein 8, Brussel

 by Lindsey Gira   

Le Coq 

"Leuke Pub, Goede Muziek"

Le Coq, gelegen in het centrum van Brussel, is één van de meest trendy

nachtclubs in de stad. Deze café-pub heeft een warm publiek met een

goede smaak voor eten en muziek. De informele sfeer is verfrissend.

Relax met een boek en zie hoe de uren omvliegen! Coq is geliefd bij zijn

vaste gasten maar is ook een grote plek voor toeristen, vooral tijdens

muziekconcerten. Bel voor meer informatie.

http://www.flickr.com/photos/thegreengirl/404317229/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/714166-delirium-café
https://www.flickr.com/photos/brostad/5804915536/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/125786-a-la-mort-subite
https://www.flickr.com/photos/andynash/11606504774
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/714791-moeder-lambic
http://www.flickr.com/photos/lindseygee/6806645654/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/nl/brussels/399927-le-coq


 +32 2 514 2414  rue Auguste Orts 14, Auguste Ortsstraat 14, Brussel

 by Eddie Janssens 

Toogenblik 

"Verzacht Uw tonen hier"

Anders dan de andere gat-in-de-muur cafés en nachtclubs waar muziek

eenvoudig een zinloze kakafonie van stukken tweedehands getokkel en

hoofden die bonzen tot ze eraf vallen is, is het bij Toogenblik helemaal

niet zo. Hoewel men bij Toogenblik ook zijn part heeft van creatieve boe-

momenten heeft Toogenblik dit allemaal opgelost en is klaar om je in de

stemming te brengen zoals ze altijd hebben gedaan. De muziek is een

fusie van hedendaagse en klassieke muziek en de muzikanten zijn een

eclectische mengeling van onbegrensde talenten. Het is dus best mogelijk

dat je hier een streepje uit een symphonie van Bach hoort gefuseerd in

post-moderne Jazz of Rock en het nog steeds goed vindt. Het enige

spijtige is dat ze niet meerdere dagen geopend zijn. Behalve op

woensdag, is de plaats ook open op vrijdag wanneer er een concert is.

 +32 2 245 9365  www.toogenblik.be/  rue de Cortenbach 11, Kortenbachstraat

11, Haren
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