
 

 1 Modeste Bierfestival 



 

Modeste Bierfestival 2 



 

 3 Modeste Bierfestival 

 Beste Bierliefhebber ! (M/V/X !!) 

Het Antwerps BierCollege heet u hartelijk welkom 

op het tiende Modeste Bier Festival.  Ook dit jaar treft 

u een ruim aanbod van inlandse bieren, over het grootste deel 

van kleine brouwerijen. Ook een aantal familiebrouwerijen zijn 

trouw op post. En, natuurlijk, 1 buitenlandse 

‘verrassingsbrouwerij’. Dit jaar vonden we Liquid Story uit 

Braunschweig (Neder-Saksen) in Duitsland bereid om tot bij ons 

te komen. Dit is nog vrij jonge brouwerij. Genieten, dus! Uiter-

aard zijn we zeer blij zoals steeds beroep te mogen doen op de 

medewerking van brouwerij De Koninck, en bij uitbreiding van 

Duvel Moortgat. Voor de derde keer immers krijgen we de gele-

genheid het festival te organiseren in de unieke locatie van de 

werkende brouwerij! Zoals in het verleden betaalt u als inkom 

de aankoop van een proefglas 5€, hierbij zit de kostprijs voor de 

toiletten bij in. De prijs van de bieren is een beetje opgeslagen, 

namelijk 1,5€ .Voor duurdere bieren mogen ze zoals vorige keer 

iets meer vragen (2,5€ ). We vragen hen  wel dit duidelijk aan te 

kondigen. Rest ons u een schitterend 10e Modeste Bier Festival 

toe te wensen! 

 

 

     Hans Bombeke   Luc Thys, Stijn Bosmans & 

       Jan Foubert                                                                                            

     Onder-Voorzitter ABC   Coördinators MBF  

     Coördinator MBF    

 
Welkom! 
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 Dear Beerlover ! (M/F/X !!) 

The Antwerp BeerCollege gives you a warm wel-

come to the tenth Modeste Bier Festival. Again we are 

able to present you a wide range of belgian beers coming from 

mainly small breweries. And again, some Familybrewers joined 

us to present their classic and new beers! On top of that we are 

very pleased to present you the German brewer Liquid Story 

from Braunschweig (Lower-Saxony) as our foreign ‘surprise’ 

brewery.  

The price for a tasting glass that as entrance remains the same 

as  the last edition (5€), The use of the toilets is like previous 

time included in this price. For the third time, the De Koninck 

brewery is hosting our festival on the premises of the working 

brewery. We cannot say how grateful we are to know the pas-

sion and energy of the people of De Koninck and Duvel 

Moortgat supporting this unique beerfestival. The price for the 

beers will increase a little bit to 1,5€. We again  allowing the 

brewers to ask more for samples of really special beers (2,5€). 

We ask them to announce this in a clear way. And now, we wish 

you a very fine and bright 9th Modeste Bier Festival! 

 

  Hans Bombeke      Luc Thys, Stijn Bosmans 

      & Jan Foubert 

   Onder-Voorzitter ABC   Coördinators MBF  
   Coördinator MBF    

 
Welcome! 



 

 5 Modeste Bierfestival 

p.3 - 4 voorwoord 

p.6 Festival info 

p.8 Foodtrucks 

p.9 Frisdranken 

P.10 Brouwland 

p.11 de brouwers 

p.59 plannetje Modeste Bierfestival 

 
Info 

 Zo bekom ik een glas 

Op de MBF-stand koop je voor 5€ een proefglas. 

Het glas kopen wij achteraf niet terug over, dat kan je 

mee naar huis nemen. Kapotte glazen worden ook niet 

vervangen, dan moet je een nieuw kopen. 

 Zo vul ik mijn glas 

Bij elke brouwerij kan je je glas laten vullen voor een  

democratische 1,5 of 2,5 euro, ter plaatse te betalen aan de 

brouwer. Gelieve zoveel mogelijk met gepast geld te  

        betalen! 

Inhoud Antwerps BierCollege    verantwoordelijke uitgever Hans Bombeke 

Van Montfortstraat 46 2140 Borgerhout 
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 Voor de tiende keer is het Modeste  

Bierfestival te gast bij Brouwerij De  

Koninck. De ingang van het festival is aan  

de ingang van de Brouwerij, Mechelsesteenweg 291. 

 Bezoek ook zeker onze tombola, deze vindt u terug 

in de festival hal aan de rechterzijde. 

 Bij de catering vindt u ook een frisdrank stand. 

 Wenst u lid te worden van het ABC, meer te weten 

te komen over de geschiedenis van de Antwerpse  

brouwerijen, eventueel een bier boek aan te 

schaffen. Begeef u dan naar de Zythos stand in de 

festival hal, zij helpen u graag verder! 

 Cash geld afhalen kan je best aan de bankautomaat, 

de dichts is van de KBC aan de Grote Steenweg 20. 

 Er is ook een app van het Modeste Bierfestival be-

schikbaar. Hierin vind u de deelnemende brouwers 

en de bieren die ze meehebben. Deze is down te 

load via volgende link: 

Festival 

Info 
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 For the tenth time the Modeste  

Bierfestival is a guest at the brewery                         

De Koninck. The festival entrance is at the               at 

the brewery entrance, Mechelsesteenweg 291. 

 Visit also our tombola, you can find it back in the 

festival hal at the right. 

 At the catering you can find also a soft drink stand. 

 If you want to join  ABC, wish to know more about 

the history of the Antwerp breweries, maybe buy a 

book. Go to the Zythos stand in the festival hal, they 

will help you 

 To retrieve Cash money you can go best to the 

nearest ATM machine, the closest is the KBC at the 

Grotesteenweg 20. 

 There is also an app of the Modeste Bierfestival 

availlable. With it you can find the participating bre-

weries and  the beers they have with them.            

You can download it 

through following link: 

 

Festival 

Info 
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FOODVELOKE: 
broodje Speenvarken     7 jetons 

 
THE BUTCHERS STORE: 
Porcetta Bun     9 jetons 
Beef  Tagliata Bun     9 jetons 
Grillworst “Berliner Currywurst style”  5 jetons  
Grillworst “Berliner Currywurst style”  8 jetons 
     -  “Mit Pommes” (+wedges)    
Wedges Mexican Style     8 jetons 
Secreto 60-70gr      7 jetons 
 
FRITUUR DE KEIZER: 

Friet+saus.      4 jetons 
Friet+stoofvlees (truffel mayonaise)  7 jetons 
Bicky burger      5 jetons  
Mexicano          4 jetons  
Cervela              4 jetons  
Sito.                    4 jetons 
Curryworst        3 jetons  
Bitterballen       3 jetons  
Kipnuggets.       3 jetons 
Kaaskrokket      2 jetons 
 
 

Jetons te verkrijgen aan de stand naast de foodtrucks  

You can buy Jetons at the stand next to the foodtrucks 

Foodtrucks 
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Frisdranken zijn te koop aan de stand naast 
de foodtrucks. 

Soft drinks are for sale at the stand next to the food-
trucks. 

 

Frisdranken/soft drinks:  33 cl  - 2 € 

 Chaudfontaine (plat) 

 Chaudfontaine (bruis) 

 Fanta 

 Coca Cola 

 Coca Cola Ligth 

 Coca Cola Zero 

 Minute Maid appelsien 

 Ice Tea 

 

 

 

 

 

 

Frisdranken 
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 Brouwland        

 Brouw-

land 

Dit jaar is er ook een stand van brouwland op ons festival. 

Dit is een firma die hobbybrouwers voorziet van ingrediënten 

en brouwmateriaal om thuis zelf hun bier te brouwen.  

Zij hebben een aantal brouwinstallaties bij waarop tijdens het 

festival een aantal hobbybrouwers een brouwcompetitie hou-

den op deze installaties. Zaterdag en zondag zullen elk 4 teams 

het tegen elkaar opnemen.  

De bieren die ze brouwen zullen pas over een paar weken klaar 

zijn. 

  

This year there is also a stand from brouwland at our festival. 
This company supplies home brewers with ingredients and 
brewing equipment so they can brew at home. 

They have a few brewing installations with them on which 

some hobby brewers will hold a brewing competition during 

the festival. On Saturday and Sunday, 4 teams will compete 

against each other.  

The beers they brew won't be ready for a few weeks. 

 

www.brouwland.com 
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 Informatieve noot 

 

        

 De  

Brouwers 

De informatie over de brouwers werd gevonden op 

de website van de brouwerij en door eigen waarneming. 

De informatie kan eventueel verouderd zijn. Ze heeft niet 

de pretentie gedetailleerd juist te zijn, maar wil slechts  

helpen een beeld te vormen. Voor gedetailleerde  

informatie kan je best de brouwer zelf contacteren. 

  

The given information was found on the breweries’  

websites and based on our own experience. Both those 

sources could be ‘aged’. However, the goal is not to give 

all possible info about the breweries, but just to give ‘a 

glimp’. For those looking for the whole story: please  

contact the brewer himself.  
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        Stand 01 (zaterdag) 

 Magnus is een bierfirma uit Edegem gesticht 

door Christophe. Hij begon thuis te experimente-
ren in 2016. De eerste brouwsels waren nog geen                                        
succes maar stap voor stap ontwikkelde hij de                                    
brouw technische kennis en vaardigheden onder de knie.                                                           
In 2020 kwam dan het ‘HET IS GOED’-moment waarop hij zijn smakelij-
ke brouwsels met ons wil delen.    

Magnus is a beerfirm from Edegem founded by Christophe.             
He started experimenting in 2016. The first brews were not a success 
yet but step by step he developed the brew technical knowledge and 
skills. In 2020 came the  ‘THIS IS GOOD’-moment where he started to 
share his tastfulls brews with us. 
 

 

 

 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Hip Hop Hooray   6,5%  Kveik IPA                                   

Vat/Tap 
 Saison Primis   6,5%  Saison  
 Jaguar Shark NEIPA  5,5%  NEIPA 

 
 

 Magnus 

www.brouwerijmagnus.be 
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  Stand 2 (zaterdag) 
Het verhaal begint op de 30ste verjaardag 

van de tweelingbroers Benny en Erwin Van 
Aerschot. Ze kregen van hun vrouwen een 
cursus hobbybrouwen cadeau. Vanaf toen ging  
het snel. Ze kregen de brouwmicrobe te pakken, en wonnen in 
2014 met hun Inglorious Quad de prijs voor beste hobbybier 
van de Lage Landen. Eind 2014 gingen ze professioneel verder. 
Ondertussen brouwden ze ook de 2 huisbieren voor de Univer-
siteit van Antwerpen en vele andere!  

The story starts on the 30th birthday of twin brothers 
Benny and Erwin Van Aerschot. They received a hobby brewing 
course from their wives. From then on it went quickly. They get 
into brewing and in 2014 they won, with their Inglorious Quad, 
the prize for best hobby beer from de Lage Landen. At the end 
of 2014, they continued professionally. In the meantime they 
also brewed the 2 house beers for the University of Antwerp 
and many others! 
 

 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Cum Laude Rood  7,4%  Belgian Brown Ale 

2,5 € Inglorious Quad   11,0% Belgian Quad 
       Whiskey Infused 
 Pulp Adiction   5,0%  Saison 
 
Vat/Tap 
  Inglorious Quad   10,3% Belgian Quad 
 Cum Laude Blauw  6,3%  Belgian IPA 
    

 Inglorious 

Brewstars 
www.ingloriousbrewstars.com 
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  Stand 2 (zondag) 
Dit is een brouwfirma uit Borgerhout. Zij 

ontwikkelen hun brouwsels met bio granen 
en hops. Momenteel hebben zij 2 bieren in 
hun assortiment die ze ook op ons festival serveren.  

This is a brew firm located in Borgerhout. They brew there 
biers with organic malts and hops. Currently they have 2 beers 
in there product range, which they will serve at our festival 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Blonde Bries  8%  Trippel 

2,5 € Diepe Deemster  8%  Imperial Stout Oak Aged 

 
    

 Pure Range 

Beers 
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  Stand 3  
CyDraLe uit Zandvliet, opgericht in 2014 door 

Carl. De naam CyDraLe is de samentrekking van 
Cypres, Draak en Leeuw. Cypres komt voort uit de 
Keltische geboortebomen, Leeuw staat in de sterren 
boven Noord Europa, Het teken draak siert de sterrenhemel van de 
Oriënt. Carl, die al geruime tijd actief is als professioneel brouwer in de 
brouwerijwereld, experimenteert thuis hij volop met het fermenteren 
van ciders, medes, bieren en andere dranken. Die soms doorvloeien 
naar officiële brouwsels die hij uitbrengt onder CyDraLe.  

CyDraLe from Zandvliet, founded in 2014 by Carl. The name CyDraLe is 

the contraction of Cypres, Dragon and Lion. Cypres stems from the 

Celtic birth trees, Leo stands in the stars above Northern Europe, 

The sign of dragon adorns the starry sky of the Orient. Carl, who has 

been active for some time as a professional brewer in the brewing 

world, is fully experimenting at home with the fermentation of ciders, 

meads, beers and other drinks. Which sometimes flow into official 

brews that he releases under CyDraLe.  

 

 

Bieren/Beers 

Fles/Bottle 

 ZPA     7,5%  Pale Ale 

 Grote Klos    11%  Trippel 

 2,5 €MCCL    15%  (natuur)Mede 

 Witches Brew It Better  6,3 % Porter 

  2021 

 Witches Brew It Better 6,3 % Porter 

  2022  

2,5 € Shamain    17,1 % Russian Imperial 

               Oatmeal Stout 

 
  

 Cydrale 

cydrale.wixsite.com 

https://cydrale.wixsite.com/
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   Stand 4  
Galea Craft Beers uit Brasschaat brouwt innove-

rende bieren.  Ze brengen geregeld speciale bieren 
uit in verschillende stijlen. 

Galea Craft Beers brews innovative beers from                             

Brasschaat. They regularly brew limited beers in different styles.  

 

Bieren/Beers 

Fles-Blik/Bottle-Can 

 Amuakua Pueo  4,5%  NEPIA 

 Galea Lager  4,7%  Pale Lager 

2,5 € Jaguar Warrior  14 %  American Barleywine 

           !NIEUW 

2,5 € Black Treats V2  11,5 % Imperial Stout BA  

      Cognac BA 

  Black Pope—El Patio 11,5 % Imperial Coffee Stout 

2,5 € Legio IV   7 %  Fruity Sour ale BA 

2,5 € Abyss of Darkness 12,5 % Imperial Stout BA 

     Whiskey BA 

2,5 € Want Some More 12 %  Imperial Pastry Stout BA 

     Smores BA         ! PRIMEUR 

Vat/Tap 

 Galea Grand Cru 9,5%  Belgian Strong Blond Ale 

 4 Times in a Rye  6,5%  Rye IPA 

 Bean & Berry  %  Sour Ale 

 ANTWERP   14 %  Imperial Stout 

 Shady Priest  11,5 % Imperial Stout 

2,5 € Black Heaven Dreams 12,5 % Imperial Stout BA   

 Galea Craft 

Beers 

www.galeacraftbeers.be 
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          Stand 5 

 Filibertus is een brouwfirma uit Deurne in 

2021 opgericht door Filip en Bert. Ze kwamen 
elkaar eerst tegen pingpongend strijdend te-
gen elkaar voor een podiumplaats bij de miniemen.                   
Ze leerden elkaar later in het studentenleven beter kennen bij 
meerdere, occasionele biertjes. Deze nieuwe hobby leidde tot 
een passie, waaruit het idee vloeide om zelf een biertje te brou-
wen.   

Filibertus is a brewing firm from Deurne which is founded 
by Filip and Bert in 2021. They first met playing pingpong 
against each other during a match for a medal when they 
where young. They got closer in there student times through 
some occasional beers. This hobby  lead to a passion from 
which the idea came to brew there own beer.  

 

 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Touche   6,5%  Tripel 
 Touche Historic  7,0%  Tripel 
 Touche Futuristic ?  ? 

 Filibertus 

www.filibertus.be 
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          Stand 6 

 In 2015 lanceerden de vrienden Johan Van 

Noten uit Berchem en Louis Ballegeer uit Schil-
de als hobbybrouwers hun bier met de ambi-
tie hun bier te exporteren naar andere bier markten. 
Ondertussen werden de Mokke bieren geadopteerd door 2 
aangetrouwde neven, Wim & Wim. Oorspronkelijk afkomstig 
uit Antwerpen (België) hebben ze samen het doel om dit unieke 
Belgische bier verder te verdelen in bars en restaurants over 
heel de wereld.  

In 2015 the friends Johan Van Noten from Berchem and 
Louis Ballegeer from Schilde launched as hobby brewers their 
beer with the ambition to export their beer to other beer mar-
kets. Meanwhile, the Mokke beers were adopted by 2 nephews 
in law, Wim & Wim. Originally from Antwerp (Belgium), they 
share the goal of further distributing this unique Belgian beer in 
bars and restaurants around the world. 

 

 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Mokke Blond  6,5%  Belgian Blonde 
 Mokke Bruin  7,0%  Belgian Dubbel 
 Mokke Ros  8,0%  Belgian Strong Golden 
 Mokke IPA   6,8 % Tropical Milkshake IPA 

Vat/Tap 
 Mokke Rood  5 %  Fruitbier 

 Brouwerij 

Mokke 

www.mokke.beer 
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                         Stand 7 

Begonnen als hobby, vonden drie getalen-
teerde jonge brouwers elkaar en gingen in ’t 
verzet. Verzet tegen vervlakking en uitholling 
van onze bieren. Na enkele jaren als bierfirma  
bekend geworden onder de naam Brouwers Verzet,  
besloten ze een stap verder te zetten met een eigen brouwerij: 
’t Verzet. Pittige, karaktervolle bieren! 
 

As so often started as a hobby, 3 talented young  
brewers go tinto the resistance. Resistance against flattening of 
our beers. After a few years getting known as Brouwers Verzet 
but then taking the next step with their own brewery: ’t Verzet. 
Lively beers full of character.  

 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
2,5 € Oud Bruin Megablend 2021 7,0% Vlaams Rood Bruin 

2,5 € Oud Bruin Raspberry 2022  6,0% Real Fruit Beer 
 
Vat/Tap 
 Rebel Local  8,0%  Belgian Tripel 
 Golden Tricky   7,0%  Single Hop IPA 
 Space Cadet  5,0%  New Age Witbier 
 Unwanted Tattoo 6,2 % Ginger IPA 
 Moose Blues  7,5 % Maple Syrup Dubbel  
 Oud Bruin   6,0%  Vlaams Rood Bruin 
 Ants Pants   9,0%  London Porter 
2,5 € Kameradski Balsamico   12,5% Hybrid RIS & Oud Bruin

  

 Brouwerij  

‘t Verzet 

www.brouwerijtverzet.be 
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                         Stand 8 

 
De Morselarij is een ambachtelijke microbrou-
werij uit Mortsel met brewpubambities, een 
creatieve hub voor kunstenaars en muziekartiesten, een ecolo-
gische hopplantage. Bij De Mortselarij doen ze de dingen graag 
net iets anders. Dit alles vertaalt zich in ambachtelijke bieren 
met een hoek af. 

De Morselarij is an artisanal microbrewery from Mortsel 
with brewpub ambitions, a creative hub for artists and mu-

sic artists, and an ecological hop plantation. At De Mortselarij 
they like to do things a little differently. All this translates into 
craft beers with a twist. 

 
 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Oh My Dear  7,0%  American IPA 

 Bierebeer   9,0 % Trippel 
 Lobo Tømy   7,8 % Kveik IPA 
 Golden Dart   5,2 % Berliner Weisse 
 Pompelmoose   6,2 % Summer Citra Ale 
2,5 € Shout Stout BA  9,0%  Russian Imperial Stout 
      Speyside 
2,5 € Shout Stout BA  9,0%  Russian Imperial Stout 
      Laphroaig 
Vat/Tap 
 Heartbreaker DIPA  8,0%  DIPA 
 Kitropiki    4,0 % session NEIPA  

 De Mortselarij 

www.demortselarij.be 
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   Stand 9 (zaterdag) 

 
Eind 2019 werd brouwerij De Zwarte 

Bron opgericht te Sint-Pauwels, de brouwerij 
heeft een capaciteit van 500 liter. 

 

End of 2019 brewerij De Zwarte Bron was founded at Sint-
Pauwels. The brewerij has a brewing capacity of 500 Liter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Corbi Art    7,0%  American IPA 

 Tripel De Zwarte Bron 9,0 % Trippel 
 #MyAss Bad Motherfucker    7,8 % Kveik IPA 
2,5 € Corbi-Art Fort-Brûlée   5,2 % Berliner Weisse 
2,5 € Black Anchor Barley Wine  9,0%  Barley Wine 

 
De Zwarte Bron 

www.dezwartebron.be 
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                         Stand 10 

 
Vroeg in de 20ste eeuw verliet de Engels-

man John Martin zijn geboorteland om zich in 
Antwerpen te vestigen. Hij begon ook Martin's                        
Real Ale te importeren, recht uit Engeland, in eiken vaten. Later 
volgden de Martin's IPA en daarna de Martin's Pale Ale. Meer 
dan 100 jaar later biedt de brouwerij opnieuw die speciale bie-
ren van toen aan, gebrouwen in België volgens de puurste En-
gelse traditie.  

 

Early in the 20th century, the Englishman John Martin left 
his native country to settle in Antwerp. He also started impor-
ting Martin's Real Ale, straight from England, in oak barrels. 
Later the Martin's IPA followed and then the Martin's Pale Ale. 
More than 100 years later, the brewery is once again offering 
those special beers from the past, brewed in Belgium according 
to the purest English tradition. 

 
 
Bieren/Beers 
Vat/Tap 
 Martins Pale Ale  8,0%  Pale Ale 
 Martins IPA  4,0 % IPA  

 

John Martin 

www.anthonymartin.be 
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   Stand 11 
Seefbier het originele bier van de Stad Ant-

werpen lag aan de basis van deze  
brouwerij! De brouwerij is sinds december 2017 
gevestigd in het Noorderpershuis. Na het Seef 
kwamen er ondertussen verschillende andere bieren.   

 

Seefbier the original beer from the City of Antwerp was the 
base of this brewery! The brewery has been located in the 
Noorderpershuis since December 2017. After Seef several other 
beers follewed.  

 

 

 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Eilandje  6,4%  Hazy IPA 

 
Vat/Tap 
 Seefbier  6,5%  Belgisch Blonde 
 Bootjesbier 7,0 %  Red Ale 
 Miss T Lucy 8,0 %  Strong Blonde Ale 
 Super Cadix 5,6 %  Hoppy Pils 
 Nonkel Pater 9,0 %  Quadubbel 
 Minerva Trippel    7,0 % Trippel 

 

 

 

 
Antwerpse 

Brouw   

Compagnie 

www.seef.be 
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                     Stand 12 
Luypaerts is een nieuwe kleine brouwe-

rij uit Merksem.Het is daarmee een van de 
nieuwere brouwerijen in antwerpen. Het is 
de eerste keer dat hij op ons festival staat. 

 

Luypaerts is a new brewery located in Merksem. This is one 
of the newer breweries in Antwerp. It is his first appearance at 
our festival. 
 

 

 

 

 

 

Bieren/Beers 

Fles/Bottle 

 Luxs  8,0% Trippel    

 

Vat/Tap  

 Luxs  8,0% Trippel 

 
Brouwerij  

Luypaerts 

www.brouwerij-l 

uypaerts.be 
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   Stand 13 
Het idee voor Cabardouche begon in 2012 te 

rijpen, in de opleiding ‘bierproever’ bij Hans Bombe-
ke in Antwerpen. Een handleiding, basisinstallatie en 
een avondje brainstormen later ontstond het eerste 
brouwsel in de keuken bij Peter. Intussen zijn we een paar                    
jaar verder en hebben ze al verschillendevaste bieren op de kaart en 
geregeld een specialleke. 

 

The idea for Cabardouche began in 2012, in the 'beer taster' course 
with Hans Bombeke in Antwerp. A manual, basic installation and an 
evening of brainstorming later the first brew in the kitchen of Peter was 
created. We are now a few years later and their core range of beers is 
allready bigger and from time to time a special brew. 

 

 

 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Reizende Zonne  6,8%  Sour Ale 
 Vlierefluitster   8,3%  Trippel    
 Duistere FilIPA   7,1%  Black IPA 
 Blozende Cindy   9,6%  Belgian Strong Dark Ale 
 
Vat/Tap 
2,5 € Donkere Verrassing ?  Barrel Aged 
 Miek Exotiek   5,5%  Hazy IPA 
 

 

 Brouwerij  

Cabardouche 

www.cabardouche.be 
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  Stand 14 (zaterdag) 
Paul Van Nieulande nam in 2010 de koe bij 

de horens en startte zijn eigen brouwerij. Deze 
brouwerij werkt op een installatie van 300 liter 
en produceert goed 50 hl per jaar.  
Klein maar gezellig!  

 

One-man-brewery ’t Paenhuys was founded in 2010. Paul Van Nieu-
lande brews on a 300 litre installation and some 50 hl beer a year is 
leaving the brewery. Small but cozy! 

 

 

 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Monade    6,1%  Amber Ale 
 Gendaerm    1,0%  Low Alcohol IPA 
 Gendaerm  MC  1,0%  Gendaerm met  
                Mosaic & Citra  
 Port of Pinky  4,5%  Fruitbier 
     Deluxe 2022   7,1%  Black IPA 
 
Vat/Tap 
 Schapenkop  8,0%  Trippel 
  Lune Mystère   6,3%  Dubbel Bock 
 

 

 ‘t Paenhuys 

www.paenhuys.be 
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   Stand 15 
Vleesmeester Brewery zag het licht in 

2010, toen 3 vrienden na jarenlang bierfesti-
vals te hebben afgeschuimd besloten om zelf 
bier te gaan maken. Geregeld kwamen nieuwsgierigen kijken 
wat zij uitspookten in de keuken. Tijdens het schroten van de 
mout dachten de meesten onder hen aanvankelijk dat zij bier 
maakten in een vleesmolen. Ze vonden het dan ook leuk om 
hen vanaf dan, voor de grap, Vleesmeester Brewery te gaan 
noemen. Sinds 2019 zijn ze een officiële brouwerij! 
 

Vleesmeester Brewery saw the light in 2010, when 3 friends 
decided to make beer themselves after years of visiting beer 
festivals. Quite often curious people came to see what they 
were doing in the kitchen. They love to make hoppy beers, like 
IPA’s and Russian Imperial Stouts. In 2014 they brew the beer 
“Hoogheid” for the Antwerp metalband “Your Highness”. Since 
2019 they are an official brewery! 
 

 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Bruismelk   6,0%  American IPA 
 
Vat/Tap 
 Babylon Berlin  3,5%  Berliner Weisse 
2,5 € Black Pudding   11%  Russian Imperial Stout BA 
     Bowmore    

2,5 € Boer Bon op Bollen  10%  Stout BA 
 Barley Gumble  13,5% Barley Wine 

 Vleesmeester 

Brewery 
www.vleesmeesterbrewery.be 
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   Stand 16 
In 1994 besluit Nino na experimenteren                

en proefbrouwsels dat het tijd is om een 
eigen bier op de markt te brengen,“De Gul-
denberg”. Waar het eerste jaar al 9000L van werd                           
gebrouwen. In 1996 kreeg de brouwerij zijn huidige naam, maar 
er werd nog steeds gebrouwen bij Deca uit Woesten. Pas in 
2005 werd de huidige brouwerij opgericht in Dottenijs, Hene-
gouwen. Ondertussen bedraagt de jaarlijkse productie 5000hl 
en hebben ze 12 bieren op de markt. En exporteren ze hun 
bieren naar meer dan 20 landen. 
 

In 1994 Nino decided after many experiments and test 
brews that it is time to bring their own beer to the market, "De 
Guldenberg". Where the first year already 9000L was brewed. 
In 1996 the brewery got its current name, but it was still bre-
wed at Deca in Woesten. The current brewery was founded in 
2005 in Dottenijs, Henegouwen. Meanwhile the annual  
production is 5000hl and they have 12 beers on the market. 
And export their beers to more then 20 countries. 
 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
2,5 € Wijnberg   6,0%  Vlaams Oud Bruin 
2,5 € Mirakel   6,0%  Geuze 
 Simplex   4,5%  Blonde 
 Franc Belge  5,2%  Special Belge 
 Hopverdomme  7,0%  Belgische IPA 
 Bink Bruin   5,5%  Bruin 
Vat/Tap 
 XX Bitter   6,0%  Belgian IPA 
 Guldenberg  8,0%  Trippel 

 Brouwerij 

De Ranke 

www.deranke.be 
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   Stand 18  (zaterdag) 

Brouwerij Vandijck is begonnen als 
hobbybrouwer en heeft in 2019 de stap 
gezet naar brouwerij om ook zijn bier te                                   
verkopen. Hij was in 2021 als eens te gast op                              
het MABC maar is nu voor het eerst te gast op ons festival. 

 

Vandijck brewery started out as a hobby brewer and took 

in 2019 the step become to brewery to start selling his beers. 

He was a guest with the MABC in 2021, but is now present at 

our festival for the first time. 

 

 

 

 

 

Bieren/Beers 

Fles/Bottle 

2,5 € Plèkpot    7,5%  Blond Honingbier 

2,5 € Slijkvisser Amber  8,7%  Amber Ale 

2,5 € Slijkvisser Blond  11%  Trippel 

2,5 € Ne grèllige   10%  Quadruppel 

 

   

 
Brouwerij  

Vandijck 

www.brouwerijvandijck.be 
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          Stand 19 
Sinds voorjaar 2014 is Paul Warmenbol 

begonnen met bierbrouwen als hobby  
brouwer. Als architect was hij onder meer in 
contact gekomen met De Struise Brouwers uit  
Oostvleteren.  Gaandeweg werd ondervonden dat 
“bierarchitect” niet zou misstaan als beroep. Bij de brouwers 
van Alvinne werd een brouwcursus gevolgd in het najaar van 
2014. Dit leidde tot het brouwen van de tripel “Liza” bij  
brouwerij Den Hopperd. Een ambachtelijke brouwerij die uit-
sluitend werkt met ingrediënten van biologische teelt.  

 
Since the beginning of 2014, Paul Warmenbol has started 

brewing as a hobby brewer. As an architect he came into  
contact with De Struise Brouwers from Oostvleteren. Gradually, 
it was found that "beer architect" would be a nice job. At the 
brewers of Alvinne a brewing course was followed in the au-
tumn of 2014. This led to the brewing of the triple "Liza" at 
brewery Den Hopperd. A traditional brewery that works exclusi-
vely with ingredients from organic cultivation.  
 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Saison   4,5%  Saison 
 Frauke   6,5%  Roodbruin 
 Trinkel   8,0%  Speciality Grain 
 Single Fresh Hop 9,3%  Blonde 

 
Vat/Tap 
 Zwarte Madam  9,3%  Stout  
 Liza    9,0%  Belgian Triple  

 Bio bieren 

Warmenbol 

www.warmenbol.com 
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         Stand 20 
The Black Smith’s Meadery is een kleine 

mederij uit Deurne bij Antwerpen. Ze  
produceren zware, zwoele, zoete, dessert 
medes en droge fruitmedes. Die ze rustig de 
tijd geven om volledig uit te gisten en te rijpen. Voor deze  
godendrank gebruiken ze enkel honing die afkomstig is uit de 
EU. Als u nog nooit een mede heeft geproefd zeker eens langs-
gaan! 
 

The Black Smith’s Meadery is something special. It’s a small 
meadery located in Deurne close to Antwerp? They  
produce heavy, strong, sweet, dessertmeads and dry fruit 
meads. They give them the time to fully ferment and mature. 
For this gift of the Gods they only use honey from inside the EU. 
If you never tasted a mead before, be sure to stop by! 

 

Mede/Meads 

Fles/Bottle   

 The Blacksmith’s Grand Reserve  18% 

2,5 € Kriek Mythology     14% 

2,5 € Fade to Black      14% 

2,5 € Sanguis Imperatoris     16% 

2,5 € A Strawberry Oddity     14% 

2,5 € Lux in Tenebris      14% 

 Aqua Diabolica      14% 

2,5 € Galea lacta est      16% 

The Black 

Smith’s 

meadery 

www.blacksmithsmead.be 
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                          Stand 21  
Wat begon met een “zouden we niet ge-

woon zelf een biertje kunnen brouwen ?”, 
zette zich al snel om naar de aankoop van een 
starterspakket om zelf bier te brouwen.  
Hieruit vloeide de ontwikkeling van een eigen bier, proefbrouw-
sel, zelfs de bouw van een eigen microbrouwerij in 2018. De 
filosofie blijft dat bier opnieuw een beleving moet worden die 
mensen dichterbij brengt.  
 

What started with a “couldn't we just brew our own 

beer?” quickly turned into purchasing a starter pack to brew 

our own beer. This resulted in the development of our own 

beer, test brew, and even the construction of our own mi-

crobrewery in 2018. The philosophy remains that beer should 

once again become an experience that brings people closer. 

 

 

 

 

Bieren/Beers 

Fles/Bottle 

 4KNT Tripel 8,0%  Belgian Tripel 

 4KNT Penta 5,0%  Belgian Blonde  

 4KNT Carré C 6,0%  Belgian – IPA 

 4KNT 66  6,3%  Belgian Blonde    

   

 Brouwerij  

4KNT 

www.4KNT.be 
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                         Stand 22  
Sinds september 2015 is de brouwerij 

gestart. Klein en ambachtelijk (500L) maar met 
de volle goesting om de bierliefhebbers van  
lekkere en toegankelijke bieren te voorzien. De  
bieren zijn vernoemd naar de Baskwadder, het monster dat `s 
nachts in de bossen van de Kempen zou ronddwalen en zelfs 
prikkeldraad zou eten.  

 
This micro brewery was born in September 2015. Small and 

crafty (500L) but with a nice spirit to the beer lovers to provide 
tasty and accessible beers. The beers are named after the Bas-
kwadder, the monster that would wander around in the Kem-
pen woods overnight and even eat barbed wire.  

 

 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Baskwadder Blond   7,0%     Blonde ale 
 Baskwadder Tripel   7,8%     Belgian Tripel 

 Baskwadder Dubbel   6,8%     Belgian Dubbel 

 Baskwadder Special hop  6,5%     Blonde ale  

 Baskwadder Pils    5,2%     Pils  

 Baskwadder Fruit    7,5%     Kriekenbier 

 Baskwadder LAL    1%     Low Alcohol IPA 

2,5 € Baskwadder Tripel whisky BA 10%     Trippel BA 

2,5 € Baskwadder Dubbel whisky BA 10%     Dubbel BA 

2,5 € Baskwadder winter 21_22   12%     Barley Wine BA 

     gouden carolus whisky BA 

 Brouwerij 

Leysen 

www.brouwerijleysen.be 
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   Stand 24 

Brouwerij Moortgat, opgericht in 1871  

door Jan-Leonard Moortgat, wordt nog steeds 

geleid door dezelfde familie. Ondertussen 

groeide Moortgat uit tot een brouwerijgroep met  

wereldfaam die ijzersterke merken op de markt brengt. Bij  

recente overnames werd het merk steeds gerespecteerd en 

zelfs verbeterd! Dit hoogstaand bedrijf draagt de kwaliteit van 

haar bieren hoog in het vaandel en koppelt vooruitzien aan 

respect voor de brouwtraditie. In 1923 werd het nog jonge 

Victory Ale, gebrouwen met oorspronkelijk Schotse gist  

omgedoopt tot Duvel. Een wereldbier was geboren!  

Vanaf eind de jaren ’60 versterkt door het bekende ruime  

tulpglas. De pils wordt gebrouwen sinds 1930 maar kreeg pas in 

1991 zijn definitieve naam: Bel pils. Sinds 1945 brouwden ze 

een ‘Export’ pilsbier dat in 1965 tot Vedett werd omgedoopt en 

in 2003 geherprofileerd als jong en eigenzinnig. Sinds 1963 

brouwt men er ook de Maredsous bieren in licentie: een blonde 

van 6%, een bruine van 8% en sinds 1990 een tripel van 10%. 

Ondertussen veroverden ze ook al de Amerikaanse markt met 

de overname van Boulevard Brewing en Firestone Walker. Ook 

de Nederlands brouwerij ‘t Ij is ingelijfd. De meest recente over-

name is het Italiaanse Birrificio Del Ducato. 

 Duvel  

Moortgat 

www.duvelmoortgat.be 
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                    Stand 24 

Moortgat brewery was founded in 1871 by 

Jan-Leonard Moortgat and is till today in the 

hands of the Moortgat family. The brewery 

grew over the decades into a brewery group producing  

world-known brands. By recent acquisitians, rather than closing 

the brewing sites, they were  thoroughly screened and  

renovated where needed, but always by respecting the brands, 

and even by ameliorating them! After the 1st WW, a new beer 

‘Victory Ale’ was introduced, brewed with a Scottisch yeast, but 

got a new name in 1923: the Duvel was born!  

 

In 1930, Moortgat started to brew a rather hoppy pilsner, 

witch, in 1991 got his actual name: Bel pils. Since 1945, they 

began brewing an ‘Export’ which got a new name in 1965:  

Vedett. In 2003 they relaunched Vedett with ‘gravity’ marketing 

and a new sales team. In 1963 the monks of the Maredsous 

Abbey contacted the Duvel Moortgat brewery with the  

question if they would like to brew the famous Maredsous  

Abbey beers. It started with the 6% blond and the 8% brown, 

and in 1990 the 10% tripel joined the family. 

 

They even conquered the American market with the acquisition 

of Boulevard Brewing en Firestone Walker. The most recent 

acquisition is the Italian company Birrificio Del Ducato 

 Duvel 

Moortgat 

www.duvelmoortgat.be 
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   Stand 25 

Opgericht in 1833 is dit de enige brouwerij 

van die generatie die overleefde in  

Antwerpen. De Koninck kende mooie tijden 

onder het beheer van brouwmonument Modeste Van  

den Bogaert. Vooral de Special Ale, het Bolleke, werd een icoon 

in en van de stad Antwerpen. Zelden vindt men een verweven-

heid tussen stad en bier die zo nauw is als Antwerpen en zijn 

Bolleke. Omwille van verschillende oorzaken ging het echter 

langzaam maar zeker achteruit met de brouwerij, tot bekend 

werd dat een Nederlands biergigant een bod had gedaan.  

Ook Duvel Moortgat toonde interesse. Het Antwerps  

BierCollege trok mee aan de kar: het Bolleke moest Antwerps 

blijven! En dat bleef het ook. Duvel Moortgat kocht de  

brouwerij in augustus 2010. Ook hier werden de nodige  

technische verbeteringen uitgevoerd zodat het Bolleke weer dé 

referentie in zijn soort is! Naast het Bolleke wordt ook de  

Triple d’Anvers en Wild Jo gebrouwen. Binnenkort komt daar 

terug opnieuw de Winterkoninck bij. 

 De Koninck 

www.dekoninck.be 
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   Stand 25 

Founded in 1833, the De Koninck brewery  

is the only survivor of its generation. Brewing 

monument Modeste Van den Bogaert made 

his brand THE beer in Antwerp. His Special Ale became  

as no other beer one of the icons in and of the city of Antwerp. 

Although still very popular, things went wrong in the first  

decade of the 21st century, and the family put the brewery for 

sale. ‘A’ giant Dutch brewery showed some interest, and after 

the newspapers brought this news, Duvel Moortgat too said 

they were discussing a takeover.  

 

Immediately, the Antwerp BeerCollege started her action to 

‘Keep the Bolleke in Antwerp’ wich was covered by the national 

press. And so, Duvel Moortgat bought the oldest Antwerp  

brewery, invested time and knowledge to bring back the old 

flagship of the Speciale Ale style: Het Bolleke. Besides “Het 

Bolleke” they brew the Triple d’Anvers and Wild Jo. This year 

they will also brew the Winterkoninck again.  

 De Koninck 

www.dekoninck.be 
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   Stand 26 

Chris Bauweraerts en schoonbroer Pierre 

Gobron stichtten de Achouffe brouwerij met 

een eerste officiële brouwsel van 49 liter in 

1982. La Chouffe werd al snel een bekend bier, druk  

gepromoot door de lokale kabouters die al snel niet alleen de 

marketing, maar ook de roerstok in handen namen. Het gamma 

werd aangevuld met Mc Chouffe, N’ice Chouffe, Bok Chouffe en 

Houblon Chouffe. In 2006 werd de brouwerij verkocht aan Du-

vel Moortgat. Chris & Pierre startten een nieuw brouwerijtje op 

(3 Fourquets) maar Chris keerde toch terug naar Achouffe.  

 

Chris Bauweraerts an his brother in law Pierre Gobron 

founded the Achouffe brewery in 1982 with their first brew of 

49 liters beer!Soon the La Chouffe became a famous brand, as 

the story tells it was and is still brewed and marketed by the 

goblins living in the valley! McChouffe, N’ice Chouffe, Bok 

Chouffe and Houblon Chouffe followed. In september 2006 the 

brewery was sold to Duvel Moortgat. Chris & Pierre started a 

small brewery again (3 Fourquets) but Chris returned to 

Achouffe. 

 Brasserie 

d’Achouffe 

www.achouffe.be 
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www.duvelmoortgat.be 

              Stand 24-25-26 

Bieren/Beers 

Fles:  

 Duvel Tripel Hop Citra  9.5% Belgian Strong Golden Ale 

 Duvel Tripel Hop Cashmere   9.5% Belgian Strong Golden Ale 

 Vedett Pilsner    5.2% Pils 

 Liefmans on the rocks   3.8% Fruit beer 

 Liefmans 0.0% on the rocks   0.0% Fruit Beer 

 Liefmans Goudenband   8% Sour – Flanders Oud Bruin 

 Liefmans Kriek Brut    6% Fruit Beer 

2,5 € Firestone Walker special  -> wisselende Firestone Walker bieren 

          Changing Firestone Walker Beers  

Tap:  

 Duvel on Tap  8.5% 

 Duvel 6.66%  6.66% 

 Vedett Extra IPA 5.5% 

 Tank 7   8.5% 

 

Fles: Wild Jo  5,8%  Belgian Blonde  

Tap: Bolleke  5,2%  Pale Ale – Belgian 

 Triple d’Anvers 8,0%  Belgian Tripel 

2,5 € Red Pearl   12,4% Stout – Imperial/double  

 

Fles: MC Chouffe  8,0%  Belgian Strong Dark Ale 

 Chouffe 40  5,6%  Belgian Blonde 

Tap: La Chouffe  8,0%  Belgian Strong Golden Ale 

 Cherry Chouffe 8,0%  Fruit beer  

 Houblon Chouffe 9,0%  Belgian IPA  

 Chouffe Soleil 6,0%  Belgian Blonde  

Duvel 

Moortgat 
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              Stand 27 
In 2018 stond deze brouwerij niet op ons 

festival omdat deze te koop stond. Maar door-
dat er geen kopers werden gevonden, besliste 
Jan om alleen verder te gaan. In een container van 
3 x 6 meter brouwt Jan eigenhandig zijn bieren, op een kleine 
installatie van 200L. Hij brouwt voornamelijk bieren die wat 
feller zijn, wat bitterder en met meer hop. We hopen dat ze nog 
vele jaren verder doen! 

 
 

In 2018 this brewery was not on our festival because it was 
for sale. But because no buyers were found, Jan decided to go 
on alone. In a container of 3 x 6 meters Jan is brewing his beers 
on a small 200L brewing installation. He mainly brews beers 
that are a bit brighter, a bit more bitter and with more hops. 
We hope that they will continue for many years to come! 

 
 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 

 Hip Hop Orange Crush 6,0%  American IPA 

 Hip Hop Weyninckhoven 6,0%  Belgian IPA 

 Hip Hop Head Banger  10%  Belgian Strong Ale  

 Hip Hop Double IPA  8,0%  DIPA  

 Hip Hop Purple Haze  6,5%  IPA – White 

 Hip Hop Alicious IPA  6,0%  DIPA 

 Hip Hop Monk Johnny 10%  Belgian Strong Ale  

 Hip Hop Milk Shake  6,5%  Milkshake IPA  

 De Keuken-

brouwers 

www.dekeukenbrouwers.be 
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       Stand 28  (zaterdag) 
Alhoewel pas in 2007 definitief met zijn  

brouwerij gestart, wist brouwer Ronald  
Mengerink reeds verschillende prijzen in de 
wacht te slepen. Heel de familie steekt een handje  
toe in de productie of het bottelen van de bieren. Daarnaast 
vindt Ronald nog de tijd om te experimenteren met o.a. eiken 
vaten en kruiden…  

 

Although he’s officially brewing since 2007, brewer Ronald 
Mengerink already won different contests. The whole family is 
helping in the production or whilst botteling one of the beers 
on the menu. And still Ronald is finding the time to experiment 
with spices and/or oak barrels… 

 

 
Bieren/Beers 
Vat/Tap 

 Belle Fleur   6,0%  IPA – Belgian  

 Sans Pardon  11%  Imperial Stout 

 Finesse   8,5%  3-granen Trippel 

 Nouveau Riche  6,2%  Wheat Beer BA 

     Vieilles Fortunes  

 

www.dedochtervandekorenaar.be 

De Dochter 

van de  

Korenaar 
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                     Stand 29  
 Brouwerij Crow Mountain is gelegen aan     

de Kraaienberg in Essen-Horendonk, in het 
landelijke noorden van België. Daar hebben 
ze een 80 jaar oude schuur omgebouwd tot een                       
micro-brouwerij. Zij staan voor de eerste keer op ons festival. 
 

The Crow Mountain Brewery is located on the Kraaienberg 
in Essen-Horendonk, in the rural north of Belgium. There they 
converted an 80-year-old barn into a micro-brewery. They are 
at our festival for the first time. 

 

 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle: 
 Regular John IPA   6,1%  DDH IPA 
 Permanent Vacation   6,1%  DH Stout 
      Tropical Stout 
 Misty Mountain   6,5%  DDH Hazy IPA  
     Hop Hazy IPA 

2,5 € No Excuses   9,1%  DDH West-Coast IPA  

     West-Coast IPA 

2,5 €  Murder Imperial   10,1% Russian Imperial 

      Stout Virgin Edition        Stout 

Vat/Tap: 

 Harvest Moon Pale Ale  5,9%  Pale Ale 

 Wilma's Rainbow Witbier  8,5%  Witbier  

 Oktoberfest Pilsner   5,1%  Pils   

 
Crow 

Mountain 

www.crowmountain.be 
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                     Stand 30  
 Brouwerij The Musketeers werd opgericht 

in 1999 door 4 brouwingenieurs. Bier brouwen 
was de hobby en passie van deze vier kamera-
den. Hun eerste brouwsels werden ontwikkeld 
in de keuken van Kristofs moeder. 20 jaar later staan twee van 
de oprichters - Stefaan Soetemans en Kristof De Roo - nog 
steeds aan het roer van deze Belgische brouwerij nu in Sint 
Gillis Waas.  
 

The Musketeers Brewery was founded in 1999 by 4 brew 
engineers. Brewing beer was the hobby and passion of these 
four comrades. Their first brews were developed in the kitchen 
of Kristof's mother. 20 years later, two of the founders - Stefaan 
Soetemans and Kristof De Roo - are still running this  
Belgian brewery, now with a site in Sint Gillis Waas. 

 

 

 

Bieren/Beers 

Vat/Tap: 

 Jack's Precious IPA  5,9%  Belgian IPA  

2,5 € Troubadour Magma Vina 8,5%  TIPA  

2,5 € Kiss My Neighbour’s Wife  6,2%  Juicy Sour IPA 

2,5 € Dirty Talk    6,9%  Misty IPA 

 Walk The Red Carpet   7,5%  Red Ale 

 Boudelo Tripel    7,8%  Trippel 

 Brouwerij The 

Musketeers 

www.themusketeers.be 
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    Stand 31 
Deze brouwerij werd opgericht in 

1894 door Adolphe De Brabandere. Naast 
het bekende Petrus gamma brouwt deze                                  
brouwerij o.m. nog steeds vijf tafelbieren!                              Één 
van de zeldzamer wordende brouwerijen in West-Vlaanderen 
die nog steeds met houten foeders werkt. Het schitterend re-
sultaat kan u proeven met de Petrus Aged Pale. 

 

This brewery was founded in 1894 by Adolphe De Brabandere. 
Except fort he Petrus series and some other beers, this brewery is still 
brewing 5 so called table beers! One of the rare West-Flemish brewer-
ies still  working with huge oak tuns: taste the marvelous result in the 
Petrus Aged Pale! 

 

 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Wieze Tripel   8,5%  Trippel 
 Red by Petrus  8,5%  Fruited Sour 
2,5 € Petrous Sours  7,3%  Fruited Sour 
2,5 € Petrus Aged Pale  7,3%  Foederbier 
2,5 € Petrus Nitro  8,5 % Belgische Quadruppel  
     Cherry & Chocolate  
 
Vat/Tap 
 Bavik Super Pils   5,2%  Pils 
 Petrus Cranberry Rose 5,0%  Sour Ale 
 

 

 De Brabandere 

www.brouwerijdebrabandere.be 
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  Stand 32 (zaterdag) 
Na een lange voorgeschiedenis in de  

brouw wereld startte Gino in 2016 Brouwe-
rij De Feniks op. Bij De Feniks geloven ze 
dat biercultuur een levend iets is en dat 
het noodzakelijk is om nieuwe en uitdagen-
de dingen te proberen! Je moet de regels kennen voor je ze kan 
(mag) breken, maar ze zijn vastbesloten ze ook echt te breken.  

After a long history in the brewing business. Gino founded 
De Feniks Brewery in 2016. At De Feniks they believe that beer 
culture is a living thing and that it is necessary to try new and 
challenging things! You have to know the rules before you can 
(may) break them, but they are determined to really break 
them. 
 

Bieren/Beers 

Fles/Bottle 

 jazz' black oatmeal delight 10%  Oatmeal Stout 

2,5 € X marks the spot   12,5%   Belgian Strong Ale 

2,5 € 5 A DAY     8,5%  Fruit Beer 

2,5 € Cross continent road trip 5,0%  Sour Ale 

         Spontaan 

2,5 € Cross continent road trip 7,5%  Grape Ale 

         Grape  

Vat/Tap  

 Feniks tripel    9,0%  Trippel 

 
Brouwerij  

de Feniks 

www.brouwerij 

defeniks.be 
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                     Stand 33 
Deze Brabantse brouwgigant maakt sinds 

1747 bier onder de kerktoren van Steenhuffel. 
De familiale brouwwortels gaan echter tot in 
de 16e eeuw! Door overnames en zakelijke 
verbintenissen presenteert de brouwerij Palm een ongezien rijk 
gamma aan heerlijk lekkers. Absolute top in België Bierland!  
De brouwerij behoort sinds mei 2016 tot de Swinckels Family 
Brewers groep, maar is nog steeds een Belgisch bedrijf. 

 

The family’s brewing-roots go back to the 16th  
century, but the brewery Palm is younger: since 1747 they brew 
Brabant beer under the shadow of the Steenhuffel church. 
Through acquisitions and other business initiatives, they  
present today a huge range of marvelous beers! Since May 
2016 the brewery joined the Swinckels Family Brewers group, 
but its still a Belgian company. 
 

Bieren/Beers 

Fles/Bottle 

Cornet Oaked   8,5%  Belgian Strong Golden Ale 

Cornet Smoked   8,5%  Smoked Beer 

Rodenbach Alexander 5,6%  Vlaams Roodbruin 

 

Vat/Tap  

Rodenbach Vintage  7%   Vlaams Roodbruin 

Rodenbach Fruitage  3,9%  Fruit beer 

Rodenbach Grand Cru 6%  Vlaams Roodbruin 

Rodenbach Red Tripel 8,2 % Belgian Tripple 

 
Brouwerij  

Palm 

Rodenbach 

www.palm.be 
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   Stand 34 
Begonnen in 1988 als brouwers, in 

combinatie met hun restaurant, hebben 
stichters Pierre Alex Carlier en Marie Robert 
Pourtois opvolging gevonden bij hun zonen 
Kevin en Cedric. De ene brouwer, de andere 
uitbater van het restaurant, de toekomst lijkt verzekerd!  

It all started in 1988, when Pierre Alex Carlier and Marie 
Robert Pourtois started to brew, to serve special beers in their 
restaurant. In the mean time the two sons, Kevin and Cedric, 
followed up, the one being brewer and the other te responsa-
ble fort he restaurant. The future seems assured!  
 

 

 

Bieren/Beers 

Fles/Bottle 

 Blidegarian Imperial Stout 10%  Oatmeal Stout 

 

Vat/Tap  

 Moneuse     9,0%  Trippel 

 Saison d'Epeautre   6,0%  Saison 

 La Vermontoise    6,0%  Saison 

 Blonde de Blaugies   8,0%  Blonde 

 
Brasserie 

de Blaugies 

www.brasserie 

deblaugies.com 



 

Modeste Bierfestival 50 

 

 

 

        

                      Stand 35 
(zaterdag)  

Wie het verhaal kent van het Ros Beiaard weet waar 
het logo van Dilewyns vandaan komt. Alleen zitten 
bij Dilewyns niet vier broers, maar vier zussen op het 
moedige paard! Vader Vincent begon in de late jaren negentig als hob-
bybrouwer, en kende aanvankelijk 
succes bij familie en vrienden. Het liep wat uit de hand en hij besloot 
zijn recepten elders te laten brouwen. Maar ondertussen had oudste  
dochter Ann- Cathérine ook de microbe te pakken. Zij ging naar de 
brouwschool en nam enkele jaren later de roerstok over van haar  
vader. In 2011 openden ze een fonkelnieuwe brouwerij in de streek van 
Dendermonde. 

Who knows the story of het Ros Beiaard also knows where the logo 
of Dilewyns is coming from. Only at Dilewyns there are not four bro-
thers sitting on the brave horse, but four sisters. Father Vincent began 
in the late nineties as a hobby brewer, and experienced initial success 
with family and friends. Things got out of hand and he decided to let his 
recipes to be brewed elsewhere. But meanwhile eldest  
daughter Ann-Cathérine also got the brew jitters. She went to the  
brewing school and a few years she leads the brewery instead of her 
father. In 2011 they opened a brand new brewery in Dendermonde. 

 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Vicaris Winter   10,0% Winter Ale 
 Vicaris Lino   6,5%  Belgian Blonde 
 
Vat/Tap 
 Vicaris Tripel/Gueuze  7,0%  Lambic/gueuze 
 Vicaris Tripel   8,5%  Belgian Tripel 

 Brouwerij 

Dilewyns 

www.vicaris.be 
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                    Stand 36 
Reeds in de vijftiende eeuw kregen de  

Mechelse begijnen het voorrecht te mogen 
brouwen. Het is deze brouwerij die Louis Van 
Breedam in 1872 koopt. Waarvan Gouden Carolus  
en de Cuvée van de Keizer wellicht de bekendste bieren zijn. In 
2010 werd in Blaasveld Stokerij De Molenberg gestart. Uit het 
moutbeslag van de Gouden Carolus Tripel wordt er een eigen 
graan whisky gedestilleerd. 

 
In the fiftheenth century, the beguinage of Mechelen was 

given the right to brew for the sick and weak. It was this  
brewery that was bought in 1872 by Louis Van Breedam. From 
which the Gouden Carolus series and the Cuvée van de Keizer 
(the Emperors’ Charles Cuvée) are the flagships. In 2010, De 
Molenberg distillery was started in Blaasveld. Here they  
distilling their own whiskey from the malt batter of the Gouden 
Carolus Tripel. 

Bieren/Beers 

Fles/Bottle 

 Boscoli    3,5%  Fruit beer 

 La Cambre IPA   4,9%  IPA 

 Gouden Carolus Classic  9,0%  Belgian Strong 

                     Dark Ale 

 Gouden Carolus Tripel  9,0%  Belgian Tripel  

Vat/Tap 

 Gouden Carolus   11,7%   Belgian Strong 

        Whiskey Infused             Dark Ale 

 Gouden Carolus Hopsinjoor    8,0% Belgian IPA  

 
Het Anker 

www.hetanker.be 
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  Stand 37 (zaterdag) 
Danny Hoffelinck brouwt al 19 jaar als hob-

bybrouwer wanneer hij in 2008 beslist het 
brouwen officieel te maken. Sinds toen moest 
de wagen plaats maken voor de brouwerij,  
waar hij zo’n 100 hl brouwt op een installatie met een brouwca-
paciteit van 500 liter.  
 

Danny Hoffelinck started hobbybrewing some 19 years ago. 
In 2008 he wanted to get things official and founded his bre-
wery ‘Danny’, situated where his car used to be. He’s brewing 
some 10 hl a year on a 500 l capacity installation.  

 

 

 

 

Bieren/Beers 

Fles/Bottle 

 Kwibus blond   6,4%  Blonde 

 Kwibus donker   6,4%  Bruin 

 Kwibus  trippel   8,5%  Trippel 

2,5 € Kwibus Brut   8,0%  Brut Bier 

  

 
Brouwerij 

 Danny 

www.brdanny.be 
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  Saucisson d’Olivier 
 

STAND 38 

Verkoop van ambachtelijke gedroogde worsten op 

Grootmoeders wijze in een 20 tal smaken.  

Laat je verrassen door de proefplankjes die je hier kan 

bestellen! 
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               Stand 39 (zaterdag) 

Na jaren geëxperimenteerd te hebben als hob-
bybrouwer. Richtte Andy in 2011 de Vliegende Paard 
Brouwers op. Zijn Préaris Quadrupel won in 2011 de 
Brouwland bier competitie voor hobbybrouwers. In 
2013 werd hij volgens Ratebeer verkozen tot beste 
nieuwe brouwer. Ondertussen heeft hij zeker niet stilgezeten. Regelma-
tig brouwt hij nieuwe bieren in zijn microbrouwerij te Oedelem, die je 
kan proeven in het naastgelegen proeflokaal.  

 
After years of experimenting as a hobby brewer. In 2011, Andy 

founded the “Vliegende Paard Brouwers”. His Préaris Quadrupel won 
the Brouwland beer competition for hobby brewers in 2011. In 2013 he 
was voted best new brewer according Ratebeer. For now he regularly 
brews new beers in his microbrewery in Oedelem, which you can taste 
in the adjacent tasting room.  
 
Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
2,5 € Préaris Grand Cru 2022  10%  Belgian Quadruppel

      BA Burbon 
2,5 € Préaris Grand Cru 2022  10%  Belgian Quadruppel 

     BA Jamaican Rum 

2,5 € Préaris Grand Cru 2022  10%  Belgian Quadruppel 

     BA Laphrioag  
2,5 € Marius Reserva BA Sherry 10%  Russian Imp Stout 
 Marius RIS    10%  Russian Imp Stout 

 Cannahopper Kush IPA 6,0%  Spiced Beer 

 
Vat/Tap 
 Préaris White Dragon  8,0%  White IPA 
 Prėaris Quadrupel  10%  Belgian Strong 
            Dark Ale 

 
Vliegende 

Paard  

Brouwers 

www.prearis.be 
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              Stand 40 
Brouwerij OWA is gespecialiseerd in het 

toevoegen van een Japans element aan een 
traditioneel Belgisch bier. De brouwer,  
Leo Imai, heeft een verleden bij brouwerij Kirin in  
Japan en Pressel Brau in Duitsland. Bij OWA blend hij lambic 
van De Troch en Oud Beersel met eigen toevoegingen en maakt 
zo unieke bieren.  
 

Brewery OWA specializes in adding a Japanese element to a 
traditional Belgian beer. The brewer, Leo Imai, has a past at 
Kirin brewery in Japan and Pressel Brau in Germany. At OWA he 
blends lambic from De Troch and Oud Beersel with his own 
additions and makes unique beers. 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 

 OWA Classic   5,5%  Amber 

 Kuro OWA    8,0%  Stout 

Vat/Tap 

 Shiro OWA    4,7%  Witbier 

 OWA Blond    4,5%   

 Ichigo Lambic (Strawberry)   5,5% 

 Lychee Lambic  (Lychee)   5,5% 

 Momo Lambic (Peach)   5,5% 

 Lambic Rose (Rose flower)   5,5% 

 Sakura Lambic (Cherry blossoms) 5,5% 

 Shiso Lambic (Perilla, Japanese basil) 5,5% 

 Ume Lambic (Japanese Apricot)  5,5% 

 Yuzu Lambic (Japanese Citron)  5,5% 

 
OWA beer 

www.owabeer.com 
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             Stand 41 (zondag) 

Een wijkbrouwerij zoals elke wijk er  
vroeger eentje had: dat is Gistgeest. Naast het 
Boelaerpark, in zijn kelder, brouwt Steven op 
een 120 liter installatie bieren en stijlen waar hij  
zelf fan van is. Saison, ipa, stout of zonder stijl. Kleinschalig en 
zonder poespas. Omdat het kan, maar ook omdat het 
(wettelijk) mag: hij heeft een eigen brouwerij en staat zelf aan 
de roerstok.  

 

A neighborhood brewery like every neighborhood used to 
have one: that is Gistgeest. Besides the Boelaerpark, in his 
basement, he brews 120 liters of beers and styles what he likes 
himself. Saison, ipa, stout or without style. Small-scale and 
without fuss. Because it is possible, but also because it is 
(legally) allowed: he has its own brewery and brews on his own.  
 

 

 

Bieren/Beers 
Fles/Bottle 
 Rye me a river   6,0%  Rogge Saison     

Vat/Tap 
 IPA Bakkes   7,5%  IPA 
 Hoppy Ending   6,9%  Black IPA 
 WeissWeissBaby  4%  Hoppy Witbier 

 
Gistgeest 

www.gistgeest.be 
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            Stand 42 : verrassingsbrouwerij 

De verrassingsbrouwerij op ons 
festival is dit jaar een Duitse brouwerij 
uit Braunschweig (Neder-Saksen)!  Ze besteden 
aandacht elke stap van het proces tijdens de  
bierproductie. Dit begint bij een verstandige selectie van grond-
stoffen, gaat verder met de integratie van de nieuwste techno-
logieën en eindigt bij u in het glas. Naast het brouwen van ge-
vestigde, traditionele bierstijlen, laten ze hun creativiteit graag 
de vrije loop. 
 

The surprise brewery at our festival is this year an German 
brewery from Braunschweig (Lower-Saxon)! I They spend atten-
tion to every step of the process during the beer production. 
This starts with a sensible selection of raw materials, continues 
with the integration of the latest technologies and ends with 
you in the glass. In addition to brewing established, traditional 
beer styles, they love to let our creativity run free.  

  

Bieren/Beers 
Fles-Blik/Bottle-Can 
2,5 € Knowledge Is Power #1  6,3%  IPA with coriander 
             seeds  
2,5 € Knowledge Is Power #1  6,3  IPA without 
             coriander seeds  
2,5 € …What A Question    8,0%  DIPA 
2,5 € Zero Fox Given #2   6,5%  IPA 
 
Vat/Tap 

 Gose with tomato and basil    5,5% Sour – Gose 

 Keller on Pep   4,8%  Kellerbier 

 
Liquid Story 

www.liquid-story.com/ 
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  Borgo Gelato Naast de     

Foodtrucks 

Huisbereid eerlijk ijs, met verse en echte producten.  

Op het Modeste Bier Festival hebben ze verschillende  

smaken bij! Speciaal voor ons festival creëerden ze 3 nieuwe 

smaken met daarin bier in verwerkt! 

 

. 
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