
 

Prijslijst 
      

Bieren van het vat  

 

 

Stella artois of cristal 

 

   17cl 

 

€ 2,00 

 25cl € 2,00 

 33cl € 2,00 

  50cl € 4,00 

Mazout 25cl € 2,00 

Half en Half 25cl € 2,00 

Hoegaarden ° 17cl € 2,00 

 25cl € 2,00 

 50cl € 4,00 

 

Tijdelijke gastbieren  

 zie suggestie borden 

  

 

Bieren op fles 

  

 

Trappisten 
  

 

Westmalle Tripel 9,5° 
 

33cl 

 

€ 3,40 

Orval 6,2° 33cl € 3,40 

Chimay Wit/Blanche Tripel 8° 33cl € 3,40 

Chimay Blauw/Bleue 9° 33cl € 3,40 
 

Blond 
  

 

Jupiler 5,2°  

 

25cl 

 

€ 2,00 

Leffe Blond 6,6° 33cl € 3,40 

Hoegaarden Grand Cru 8,5° 33cl € 3,40 

 

Hoegaarden Julius 8,5° 33cl € 3,40 

Duvel 8,5° 33cl € 3,40 

Cuvee van de generaal 8,5° 33cl € 3,40 

Vedett Extra IPA 5,5° 33cl € 2,50 

Viven Master IPA 7° 33cl € 3,40 

Viven imperial ipa 8° 33cl € 3,60 
 

Amber 
  

 

Ginder Ale 5,1° 
 

25cl 

 

€ 2,00 

De Koninck APA 5,2° 25cl € 2,00 
 

Bruin 
  

 

Verboden Vrucht 8,5° 
 

33cl 

 

€ 3,40 

Alpaide 10° 33cl € 3,40 

St.-Bernardus Abt 10° 33cl € 3,40 

Viven Smoked Porter 7° 33cl € 3,40 

Gordon Finest Scotch 8° 33cl € 3,40 

 

Fruitbieren en spontane gisting 
  

 

Hoegaarden Rose 3° 
 

25cl 

 

€ 2,50 

Kriek Boon 4° 25cl € 2,50 

Oude Geuze Boon 7° 25cl € 2,50 

Bacchus frambozenbier 5° 37,5cl €3,80 

Boscoli bosvruchten 3,5° 33cl €2,50 

   

  Non-alcoholische en laag-alcoholische bieren 

Jupiler 0,0 25cl € 2,00 

Pieudboeuf Bruin 25cl € 2,00 

 



Wijnen, Cocktails en Sterke dranken 
 

Choix de Rimay rood  € 2,40 

Oude Kaap wit  rose  rood  € 2,40 

 

 

 

 

 

 

 

Porto van ’t vat wit  rood  € 2,90 

Cava  €3,50 

Oude Bols jenever  € 2,00 

Martini wit/rood  € 3,90 

Amaretto Disaronno  € 4,50 

Whisky j&b  € 4,50 

Whiskey jameson  € 5,00 

Whisky Glenfiddich 12y  € 6,00 

Gin Tonic  € 6,00 

Bacardi Cola  € 6,00 

Whisky j&b Cola 

Andere longdrink combo’s 

 € 6,00 

 

Frisdranken en waters 
  

 

Chaudfontaine mineral  bruis 

 

 

 

€ 2,00 

Coca Cola  Light  Zero  € 2,00 

Fanta  € 2,00 

Sprite  € 2,00 

Ice tea Lipton  € 2,00 

Looza sinaasappelsap  € 2,00 

Looza Ace  € 2,00 

Shweppes Tonic  € 2,00 

Shewppes Agrum  € 2,00 

Tonissteiner Orange  Citroen  € 2,00 

cecemel Chocolademelk  € 2,00 

+ Warme dranken 

 

Rombouts koffie € 2,00 

Rombouts Espresso € 2,00 

Rombouts Deca  € 2,00 

Thee natuur  rozebottel  munt € 2,00 

Warme chocolademelk cecemel € 2,00 

Royco soep groenten  tomaat  kip € 2,00 

 

Snoep 
 

 

Chips zout  paprika  pickels  grills 

 

€ 2,00 

Chocolade reep noten  fondant  double lait € 2,00 

Zwan Frankfurter  Bierworst € 2,00 

 

Snacks 
 

 

Pikanti spicy salami 

 

€ 2,00 

Cervela € 2,50 

Boulet Gehaktbal € 2,50 

Escargots eigenwijs gekruid 10 stuks € 3,00 

  

 

Portie kaas of salami 

 

€ 4,50 

Portie gemengd € 8,00 

 

 

 



Cafe Brem stelt voor 
 
 

Exclusieve bierselectie volgens aanbod 
Snel wisselende en eigenwijze selectie van nieuwe, minder bekende bieren van nieuwe of 

kleinere brouwerijen met een beperkte stock. Telkens onder het motto ”op is op” en “dit is 

eens iets anders”                                                                                                                  We 

starten met onze ontdekkingstocht in Belgie en uitstappen naar de buurlanden.   Alle 

bieren zijn uiteraard met meerdere degustatieglazen te krijgen om zo flesjes te delen en 

meer te proeven.                                                                                                     Geef ons 

zeker uw mening over de suggestie-bieren en misschien komen wel terug op de kaart! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historiek Cafe Brem 

De stichter van het cafe was Lambert Michiels                                                   

Bare Brem geboren in 1897 was aannemer-steenbakker en bakte de karelen op de 

bouwplaats terwijl men de kelder uitgroef. Hij en zijn vrouw Eufrasie Smets 

woonden aan de Stoopkensstraat toen ze bij hem in 1931-32 een nier uithaalden. 

Dat gaf een wonde van 25 centimeter die 7 maanden lang openbleef. Het was 

gedaan met werken. 

Het politie incident 

Frasie begon de bezoekers, vaak gewezen personeelsleden, druppels te verkopen 

en nadien ook groenten.  Daar kwamen een winkel en café van, op de actuele 

plek van cafe Brem. De dag dat hun zaak openging, in 1934, liep de rijkswacht er 

langs want er was, voordien al, een klacht ingediend tegen hun niet-vergunde 

handeltje aan huis. Het illustreert hoe weinig medeleven de mensen hadden. Ze 

deden het om te overleven met drie kinderen, terwijl de dokter driemaal daags 

over de vloer kwam. Bare bleef lang te bed. Ze hadden tien centimeter zagemeel 

op de kasseien voor het huis gestrooid om het dokkeren van de wagens van de 

brouwerij te dempen. Op het moment dat de gendarmen binnenvielen was dokter 

Stes net Bare aan het verzorgen. Hij legde de situatie uit. Bij het zien van de 

wonde viel een van de gendarmen in zwijm. Er is nooit een proces van gekomen. 

Integendeel, de gendarmen werden trouwe klanten. Tot op de dag van vandaag 

komt de politie langs, als ze op informatie uit is. 

Ijskar en vaten bier 

Bare Brem reed later nog met een ijskar rond. Zijn oudste dochter Maria bleef 

toen ze veertien was thuis van school om in winkel en cafe te helpen. Ze 

trouwde met Georges in 1942 die een jaar in het cafe kwam inwonen. Nadien trok 

ook de tweede schoonzoon er in maar het was Bares zoon Miel die met zijn 

vrouw Hilda de zaak zou voortzetten. Maar er woonde nog veel meer volk 

onder datzelfde dak. Brems zuster Trees, jonge weduwe, vestigde zich met haar 



dochter in een achterbouw en trok er vaten bier op flessen. Het decor is 

nauwelijks veranderd sedert de jaren dertig. 

 

 

Openingsuren 

Maandag  10u tot 13u 

Dinsdag     10u tot 13u 

Woensdag rustdag 

Donderdag  10u tot … 

Vrijdag  10u tot … 

Zaterdag  11u tot … 

Zondag  10u tot … 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Bvba cafe brem 

Stoopkensstraat 18 

3320 hoegaarden 

cafebrem@outlook.com 

tel 016816641 

 

informeer ook naar onze jaarlijkse evenementen 

waaronder 

bremquiz 

schlagerfestival 

bremrock 

tapasavond 

bbq 

stoopkessfeesten 

 

mailto:cafebrem@outlook.com

