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Leuven Innovation 
Beer Festival

Proef unieke craft bieren van over de hele 
wereld, geselecteerd door organisator,  
brouwerij Hof Ten Dormaal. Voor het 6e 
jaar op rij wordt het LIBF georganiseerd in  
De Hoorn.

16 (inter)nationale brouwers stellen elk hun 
speciaal bieren voor. Laat je verrassen door 
hun unieke en experimentele insteek. 

Nieuw dit jaar is dat je naast bier ook mede 
(honingwijn) en exclusieve natuurwijnen kan 
proeven.

Voor deze editie staan volgende steen-
goede brouwerijen op de affiche:

Zaterdag 04 april: 14u-22u
Zondag 05 april: 12u-20u

Brouwerijbezoeken

 →  Atrium 

 →  Axiom 

 →  Brasserie de Blaugies 

 →  The Dark Wolf 

 →  Hof Ten Dormaal 
 →  La Pirata 

 →  Labietis 

 → Lupum Wild Beer 

 →  Mollys 

 →  Oriel 
 →  Pryes Brewery 

 →  Sieman 

 →  Solo 

 → Totem 

 →  Wild weather 

 →  Yorroco 

Wil je graag de brouwerij van Stella Artois eens in actie zien? Neem dan deel aan de interactieve 
rondleiding tussen de bierkuipen en afvullijnen. Nadien proef je een frisse pint. 

Stella Artois

03, 04, 05 april
17, 18, 19 april
24, 25, 26 april

telkens om 13u / 15u / 17u 
Rondleiding in het Engels of Nederlands. 

Tickets & info: www.leuvenbierweekends.be

http://www.leuvenbierweekends.be


Prijs
1 dag: €25 in vvk  
(8 jetons + proefglas + flesje water + brochure)

2 dagen: €45 in vvk 
(18 jetons + proefglas + flesje water + brochure)

Place to be(er)
De Hoorn, Sluisstraat 79 - 3000 Leuven

Tickets & info
www.leuveninnovationbeerfestival.com

Tickets & info: www.leuvenbierweekends.be

Bezoek de gloednieuwe abdijbrouwerij van Abdij van Park of Braxatorium Parcensis en proef het 
heerlijke Libertus bier.

Abdijbrouwerij Bra-Pa Heverlee

Elke zaterdag en zondag doorlopend open van 12u tot 17u.
Rondleiding met degustatie: 14u NL en 15u EN

http://www.leuvenbierweekends.be


Food & Hops
Food & Hops is de Leuvense culinaire 

hoogdag waarop bier, gastronomie en 
ambachten tot in de perfectie worden 
samengebracht. Dit jaar stellen 3 Leuvense 
topchefs een heerlijk gerecht samen waarbij 
telkens een exclusief craft bier wordt ge- 
koppeld door Gobsmack craft beer import.

 → Toon Dierickx  Arenberg 

 → Kwinten De Paepe  Tafelrond

 → Bram Verbeken  Gastrobar Hop 

Vrijdag 17 april: 17u-22u
Zaterdag 18 april: 17u-22u

Een bierkenner neemt 
je mee naar de beste 
Leuvense biercafés. In elke 
kroeg proef je een ander 
lekker streekbier. 

Pub Tasting Tour

Elke vrijdag in april  
om 19u30 

Elke zaterdag in 
april om 13u30 

Een begeleide fiets-
tocht naar 2 lokale 
brouwerijen.

Brouwerijenfietstocht

Elke zaterdag in april om 14u 

Onze gids-bierkenner neemt je mee 
naar een lokale brouwerij, je ontdekt de 
stad met haar bierverleden en heden 
en eindigt met een Leuvense cafésport.

Leuven van’t vat

Bierbeleving

Gratis toegang
Gerechten: €8
VVK Voordeelkaart (3 gerechten) : €21 
Proefglaasje (waarborg) : €2

Place to be(er)
Hal 5, Diestsesteenweg 104 - 3000 Leuven

Tickets & info 
www.leuvenbierweekends.be

Daarnaast staan ambachten, lokale  
topproducten en Leuvens vakmanschap 
centraal. Zo kan je genieten van:

 → Een Pretzel bun met koolsla en pastrami of 
‘grootmoeders’ boterham rosbief met lente-
salade van Slagerij Rondou.

 → Een selectie kazen of kroket van de beste 
kazen van kaasmeesters Elsen.

 → Een oester uit de Oosterschelde, ge- 
serveerd door kampioenen oestersteken van 
De Walvis.

 → Een bolletje ijs of een bierig dessert ‘ZUUT 
boereke’ van patisserie Zuut.

 → Een bar met een 15-tal exclusieve bieren, 
groot alcoholvrij aanbod.

Tickets & info: www.leuvenbierweekends.be

CASH ONLY

http://www.leuvenbierweekends.be
http://www.leuvenbierweekends.be


Atelier Food & Hops

 → Slagerij Rondou
Kom van Filip Rondou alles te weten over 

zouten en pekelen, het maakt je vlees malser 
en smaakvoller!

 → Kaasambacht Elsen
Reinout en Willem-Jan Elsen leren je de 

juiste match tussen kaas en bier ontdekken.

 → Dr. Beer
Jeroen Peeters prikkelt al je zintuigen met 

een creatief uurtje (blind) bierproeven.

 → Zuut
Met een spuitzak ganache montée in 

de hand leert Pieter De Volder je een echt 
taartje of eclair maken.

 → Antidoot Wilde Fermenten
Exclusief proeven bij deze ultra hippe 

brouwers? Mister Jacobs licht een tipje van 
de sluier over wilde fermentatie, spontane 
gisting en brouwen in de natuur. 

 → De Walvis
Cornelis van der Zande, drievoudig 

Belgisch kampioen oestersteken, deelt twee 
van z’n passies: oesters en bier. 

 → Stella Artois tapcursus (€5 p.p.)

Janik Deryt, begeleider van 3 wereld- 
kampioenen tappen, leert je de perfecte 
Stella tappen.

 → MOK Specialty Coffee  
Roastery & Bar

Brand samen met Jens Crabbe je eigen 
bonen in zijn micro koffiebranderij en proef 
de beste koffie van Leuven en omstreken.

Combineer je bezoek aan Food & Hops met een unieke workshop! 

Bestel je tickets via www.leuvenbierweekends.be 
(€20 p.p. per workshop)

 
Sunday Roast  
zondag 19 april – 12u - 15u

 → 1 lange gezellige tafel

 → Plaatsen beperkt!  
35 euro per persoon (excl. dranken)

 → 4 gangen menu door De Walvis, Rondou,  
Elsen en Zuut, koffie by MOK

 → Exclusieve bieren van Leuvense brewpubs

 → Inschrijven via www.leuvenbierweekends.be



Tickets & info: www.leuvenbierweekends.be

Geniet in een ongedwongen sfeer 
van verschillende combinaties van 
pralines en bieren.

Chocolade en bierpairing

Elke zaterdag in april om 18u

Tijdens deze fietstocht staan korte stops met leuke  
anekdotes rond de revival van abdijbieren door innovatie 
en onderzoek aan KU Leuven centraal. Bezoek ook de 
nieuwe brouwerij Braxatorium Parcensis.

Leuvens abdijbier

Elke zaterdag in april om 10u

2020

ZATERDAG 13u00 - 23u00 − VOORVERKOOP: Toegang vanaf 12u00 / ZONDAG 12u00 - 20u00

SCHENKEN TOT 30 MIN. VOOR SLUITING

2 5—2 6
ZYTHOS_NL_191018.indd   2 18/10/2019   09:56

Zythos Bierfestival
De Leuven Bierweekends worden tra-

ditiegetrouw afgesloten met het Zythos 
Bierfestival. Dit festival is één van de grootste 

van Europa met een aanbod van maar liefst 
600 Belgische bieren. Blond of bruin? Zuur 
of bitter? Licht of zwaar? Proef naar har-
tenlust en maak kennis met meer dan 100 
brouwerijen en bierfirma’s. Je kan proeven 
in een degustatieglas van 10cl (1 of 2 jetons). 
Ook dit jaar kan je rekenen op wereld- 
primeurs en exclusieve bieren.

Kortom, het ZBF is een ideaal kader om met 
de ganse familie het Belgische ambacht 
van het bierbrouwen te (her)ontdekken en 
te degusteren.

Zaterdag 25 april: 13u-23u (voorverkoop: toegang vanaf 12u)
Zondag 26 april: 12u-20u

Gratis toegang
Glas, 10 jetons: €22 (kassa) / €18,70 
(vvk)  
Per terug ingeleverd glas gaat er 1 euro naar het 
goede doel.

Place to be(er)
Brabanthal Leuven, Brabantlaan 1 - 3001 Leuven

Meer info
www.zbf.be

Gratis pendelbussen van en naar  
Leuven centrum/station

Bierbeleving

http://www.leuvenbierweekends.be
http://www.zbf.be


Tickets & info: www.beerwalk.be

Leer Leuven en haar authentieke biercultuur 
kennen aan de hand van sappige anekdotes. 
In 5 authentieke volkscafés kan je een lekker 
bier degusteren.

Beerwalk

Elke vrij-, zater- en zondag  
in april om 14u & 19u

Een gids neemt je mee naar vier bijzondere 
trekpleisters in Leuven voor een spelletje golf. 
Tussendoor hou je halt aan drie gezellige bier-
cafés voor een proeverij.

City Beer Golf

Zondag 12 april om 14u

http://www.beerwalk.be


Leuven Innovation Beer Festival – De Hoorn
www.leuveninnovationbeerfestival.com

04-05 april

Voor vragen over toegankelijkheid 
kan je terecht op onze site.

Tickets & info

Food & Hops – Hal 5
www.leuvenbierweekends.be

17-18 april

Zythos Bierfestival – Brabanthal
www.zbf.be

25-26 april

leuvenbierweekends.be#seemyleuven
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Uitgebreid bierproeven en rijden gaan nooit 
samen. Maak gebruik van het openbaar vervoer. 
Kom je toch met de wagen? Zorg voor een Bob.

Makkelijk een parking zoeken doe je via 
www.zonaarleuven.be

Leuven, je geraakt er zo

http://www.leuveninnovationbeerfestival.com
http://www.leuvenbierweekends.be
http://www.zbf.be
http://www.zonaarleuven.be

