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Leuven Innovation
Beer Festival
Zaterdag 13 april: 14u-22u
Zondag 14 april: 12u-20u
Innovatie en brouwtraditie gaan hand in

Hun innovatieve aanpak toont zich in

hand op dit unieke bierfestival. Brouwerij

de smaak, verrassende ingrediënten of

Hof ten Dormaal nodigt 15 innovatieve craft

speciale brouwtechnieken. Net zoals Hof

breweries uit van over de hele wereld om je

ten Dormaal houden ze van experiment en

te laten proeven van hun beste bieren.

schuwen ze geen vernieuwing. Verwacht
je ook dit jaar aan de meest interessante,
cutting edge bieren. En dat allemaal tussen
de prachtige brouwketels van De Hoorn waar
in 1926 de eerste Stella werd gebrouwen!
16 brouwerijen op de affiche:
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→
→→

Brouwerij de Moersleutel (NL)
Bryggverket (SE)
Varvar Brew (UA)
À tue-tête (CH)
Siemàn (IT)
Brassserie Minne (BE)
G’Bräu (DE)
Bøgedal Brew (DK)
Edge Brewing (ES)
Siphon Brewing (BE)
MONYO Brewing Co. (HU)
Dancing Camel (IL)
Lammin Sahti (FI)
Wicked Weed (US)
Kent Brewery (GB)
Hof ten Dormaal (BE)

Brouwerijbezoeken
Stella Artois
Vrijdag 12, 19, 26 april om 17u (EN)
Zaterdag 13, 20, 27 april om 13u (NL), 15u & 17u
Zondag 14, 28 april om 13u & 17u (NL), 15u (EN)

(EN)

Wil je graag eens de brouwerij Stella Artois in actie zien? Neem dan deel aan de interactieve
rondleiding tussen de bierkuipen en afvullijnen. Nadien proef je een frisse pint.
Tickets & info: www.leuvenbierweekends.be en Toerisme Leuven, Naamsestraat 3
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Prijs
1 dag: €30 / €25 in vvk
(8 jetons + proefglas + ﬂesje water + bierlijst)

2 dagen: €55 / €50 in vvk
(18 jetons + proefglas + ﬂesje water + bierlijst)

Place to be(er)

De Hoorn, Sluisstraat 79 - 3000 Leuven

Tickets & info

www.leuveninnovationbeerfestival.com

Huisbrouwerij Domus
Elke zaterdag om 15u

(NL)

De bieren van Domus stromen door een pijplijn rechtstreeks naar de tapkranen van de brasserie. Een gids leidt je door de brouwerij. Daarna kan je proeven! Vrije bezoeken mogelijk.
Tickets: info@domusleuven.be Info: www.leuvenbierweekends.be
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Food & Hops
Vrijdag 19 april: 17u-22u
Zaterdag 20 april: 17u-22u
gratis inkom
Food & Hops is de Leuvense culinaire
hoogdag waarop bier, gastronomie en
ambachten tot in de perfectie worden
samengebracht. 3 Leuvense topchefs
stellen een uitgekiend gerecht samen op
maat van een bijhorend exclusief craftbeer.
→→ Bart Tastenoye – Taste
→→ Toon Dierickx – Arenberg
→→ Bram Verbeken – Gastrobar Hop
Ook de kaasmeesters van Elsen zijn dit
jaar weer van de partij met een bijzondere
selectie van hun beste kazen.
Daarnaast kan je ook proeven van het vakmanschap bij topslager Rondou (BBQ) of
slurp je een heerlijke oester bij de Belgische
kampioenen oester openen van De Walvis.
Voor de zoetebekken zorgt ZUUT voor een
lekker bierig dessert.

De beste bieren bij al dit lekkers, met speciale aandacht voor niet en laag-alcoholische
bieren, worden geselecteerd en gepaird
door Gobsmack craft beer import.

Bierbeleving
Bierproeftoer
Vrijdag 12, 19, 26 april, 19u30 (NL/EN),
Leuven Leisure, Tiensestraat 5

Een wandeling met een bierkenner langsheen de beste Leuvense biercafés, met 5
proevertjes en professionele begeleiding.

Brouwerijfietstocht
Zaterdag 13, 20, 27 april, 13u30
Leuven Leisure, Tiensestraat 5

(NL/EN),

Maak samen met een gids-bierkenner een
fietstocht langs kastelen en abdijen naar een
kleine brouwerij buiten Leuven. Je volgt er een
rondleiding en proeft er enkele huisbieren.

Tickets & info: www.leuvenbierweekends.be en Toerisme Leuven, Naamsestraat 3
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Gratis toegang
Gerecht: €8
Proefglaasje (waarborg) : €3
VVK Food & Hops kaart (3 gerechten) : €21

Place to be(er)

Comenius gebouw, Tiensevest 60 - 3000 Leuven

Tickets & info

www.leuvenbierweekends.be

©Jan Op de Kamp

Atelier Food & Hops
Combineer je bezoek aan Food & Hops met een unieke workshop! €20 p.p. per workshop
Bestel je tickets op www.leuvenbierweekends.be

→→Slagerij Rondou

→→Dr. Beer

Altijd al eens zelf een worst willen draaien?

Jeroen Peeters prikkelt al je zintuigen met

Vakman in hart en nieren Filip Rondou geeft

een creatief uurtje bierproeven. Drie bieren

je tips, tricks, geheime ingrediënten en com-

en een hapje zijn inbegrepen.

binaties met bier. Misschien win jij wel een
prijs voor de allerbeste worst…

→→Antidoot Wilde Fermenten

→→De Walvis
Cornelis van der Zande, drievoudig
Belgisch kampioen oestersteken, deelt twee

Exclusief proeven bij deze ultra hippe brou-

van z’n passies: oesters en bier. Tijdens een

wers? Deze broers lichten een tipje van hun

korte toelichting wordt het combineren van

sluier over wilde fermentatie, spontane

oesters en bier verklaard en daarna wordt

gisting en brouwen in de natuur.

er geproefd van 3 soorten oesters en 6 bij-

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

passende bieren.

→→Stella Artois tapcursus (€5 p.p.)

juiste match tussen kaas en bier ontdek-

Janik Deryt, begeleider van 3 wereldkam-

ken. Degustatie van 5 kazen en 5 biertjes

pioenen tappen én Cicerone certified beer

inbegrepen.

server, leert je de perfecte Stella tappen.
En natuurlijk mag er ook geproefd worden!

Tip / For Foodies
Ontdek onze Leuvense bierrestaurants en biercafés op www.leuvenbierweekends.be
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Zythos Bierfestival
Zaterdag 27 april: 12u-23u
Zondag 28 april: 12u-20u

Op 27 en 28 april kan je in de Brabanthal
opnieuw terecht voor het Zythos Bierfestival.
Meer dan 100 brouwerijen en bierfirma’s
laten je kennismaken met een uitgebreid
gamma aan bieren. Van de grootste brouwerij ter wereld tot een bierfirma met 1 bier,
je vindt ze allemaal terug op deze 16e editie
van het Zythos Bierfestival.
Hou je het graag bij vertrouwde bieren? Of
wil je liever je smaakpapillen verrassen? Met
keuze uit meer dan 500 bieren zit je op het
ZBF sowieso aan het goede adres.
Ook dit jaar kan je rekenen op wereldprimeurs en exclusieve bieren. Niet verwonderlijk dus, dat bierliefhebbers van over de
hele wereld traditiegetrouw afzakken naar
Leuven tijdens het laatste weekend van
april.

ZYTHOS_A2_NL_181025.indd 1

Bierbeleving
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City Beer golf
Zaterdag 20 en zondag 28 april 14u

Een gids neemt je mee naar vier trekpleisters
in Leuven voor een spelletje golf. Tussendoor
hou je halt aan drie biercafés voor een
proeverij. Een originele manier om de stad te
verkennen.

Leuven van’t vat
Zaterdag 13, 20, 27 april, 14u

Leuven is altijd de belangrijkste Belgische
bierstad geweest. Onze gids-bierkenner
neemt je mee naar een brouwerij. Nadien
ontdekken we de stad en proeven we vijf
lokale bieren. Eindigen doen we met een oude
cafésport.

Tickets & info: www.leuvenbierweekends.be en Toerisme Leuven, Naamsestraat 3
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Gratis toegang
Glas, 8 jetons: €20 (kassa) / €15 (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

Beerwalk
Vrijdag 12, 19, 26 april 14u & 19u
Zaterdag 13, 20, 27 april 14u & 19u
Zondag 14, 21, 28 april 14u & 19u

Ontdek Leuven en haar biergeschiedenis op een unieke manier. Deze bierwandeling
brengt je in 5 cafés waar je telkens een speciaal bier proeft. De gidsen verweven hun
bierkennis met de geschiedenis van de stad.
Tickets & info: www.beerwalk.be
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13-14 april

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

19-20 april

27-28 april

Zythos Bierfestival – Brabanthal
www.zbf.be

Glaasje op, laat je rijden!
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

Voor vragen over toegankelijkheid kan je terecht op onze site

Tickets & info

#seemyleuven
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V.U. Denise Vandevoort, Professor van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven. Foto’s: Joel Hoylaerts

Food & Hops – Comenius gebouw
www.leuvenbierweekends.be
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