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Bierfabriek is brouwerij, restaurant en café 
in één. Dankzij haar vele mogelijkheden dé 
locatie voor een diner, borrel of feest met een 
grote groep in een gezellige sfeer.

WELKOM BIJ
BIERFABRIEK
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Bij Bierfabriek brouwen we ons eigen bier, serveren we 

boerderijkippetjes van de houtskool BBQ en draaien 

we funky muziek. Onze brouwmeester, koks, bediening 

en DJ’s zorgen er samen voor dat jij hier volop van kunt 

genieten.  

Maatschappelijk
verantwoorde 
producten voor
een eerlijke prijs 
En dat in een ruimte die stoer is, maar ook 

ongedwongen en gezellig. Dat jij je thuis voelt, 

vinden we het allerbelangrijkst. Daarom mag je 

ons bier zelf tappen, ons boerderijkippetje met 

je handen eten en de pindaschillen op de grond 

gooien. En oja, dansen doen we het liefst op tafel.

BROUWERIJ,
RESTAURANT
& CAFE



PUUR
Alc. % 5,2

Ongefilterd en onge-

pasteuriseerd, daardoor gaan 

smaakvolle eiwit- en gistresten 

niet verloren en is Puur vol en rijk 

van smaak.

ROSSO
Alc. % 5,6

Huisgebrouwen robijnrode Ale. 

Fruitig en een tikkeltje bitter door 

het gebruik van Tsjechische hop. 

Soepel moutig bier. Een frisse 

dorstlesser met een zachte smaak.

NERO
Alc. % 5,8

Huisgebrouwen donkere Porter. 

Een toegankelijk bier met een 

kleine ‘bite’. Hints van chocolade 

en toast en met een zacht 

bittere afdronk.

HUIS-
GEBROUWEN 
BIER

Ambachtelijk

Bij Bierfabriek brouwen we ons eigen bier. Lekker ambachtelijk. Dit gebeurt 

in de brouwerij midden in ons restaurant. Een absolute eyecatcher als je 

binnen komt, dankzij het glimmende koper. Naast de karakteristieke Rosso 

en Nero brouwt onze brouwmeester hier een extra bier passend bij het 

seizoen. Deze komt op onze wisseltap. Ook serveren we een ongefilterde 

pilsener, de Puur. Deze wordt speciaal voor ons gebrouwen en is exclusief 

bij ons verkrijgbaar.

BOERDERIJKIP 
VAN DE HOUTS- 
KOOL BBQ

Apetrots zijn we op onze…

Ons Franse boerderijkippetje hoort thuis op jouw bourgondische 

bucketlist. Het is van een rustiek ras met een langzame groei en heeft 

altijd de ruimte gehad om te scharrelen naar 100% plantaardig voedsel. 

24 uur lang wordt het kippetje gemarineerd in een mix van verse 

kruiden en olijfolie, alvorens gegrild te word boven de houtskool BBQ.



VOOR 
GROTE
GROEPEN

Menu’s

Bierfabriek is erg geschikt voor grote groepen die 

in een ongedwongen sfeer willen samen komen. We 

bieden verschillende mogelijkheden aan passend bij 

ons concept. Een bourgondisch drie-gangen-diner in 

ons restaurant, een gezellige borrel in het café of een 

ongedwongen avond aan onze taptafels. Wat je ook 

kiest, onze medewerkers zorgen ervoor dat je zorgeloos 

kunt genieten van jouw gezelschap.
FARMERS

MENU

Crostini
met gedroogde ribeye, rucola 

en Parmezaanse kaas
& met tomaat, basilicum en 

mozzarella
 

BBQ boerderijkippetje
of

Vegetarische special
 

Sgroppino
of

NERO chocolademousse
met stukjes brownie, walnoot

en caramelsaus

€23,50
per persoon

BUTCHERS
MENU

Hollandse charcuterie
Ossenworst, katenspek en 

grillworst, Kesbeke tafelzuur
& kaas ‘uit de buurt’

BBQ boerderijkippetje
of

Vegetarische special
 

Sgroppino
of

ROSSO cheesecake
met rood  fruit en een krokante 

Bastogne crumble

€25,50
per persoon

CHEFS
MENU

Beerbites
Gefrituurde spiering met 

citroenmayonaise,
Kaas ‘uit de buurt’, Langzaam 
gegaard, knapperig buikspek

 
BBQ boerderijkippetje

of
Vegetarisch gerecht

 
Sgroppino

of
PUUR tiramisu

met mascarpone, lange
vingers, koffie en amaretto

€29,50
per persoon



PUUR
MENU

Bittergarnituur
Selectie van gefrituurde snacks

BBQ boerderijkippetje in stukken
of

Vegetarische special

€16,50
per persoon

ROSSO
MENU

Boeren plateau
Crostini met gedroogde ribeye, 
crostini met tomaat basilicum 

en mozzarela & ossenworst met 
Kesbeke tafelzuur

BBQ boerderijkippetje in stukken
of

Vegetarische special

€19,50
per persoon

NERO
MENU

Beer bites
gefrituurde spiering, kaas ‘uit 

de buurt’ & langzaam gegaard, 
knapperig buikspek

 

BBQ boerderijkippetje in stukken
of

Vegetarische special

€23,50
per persoon

TAPTAFELS

HOP
MENU

Bierfabriek bitterballen

Vijgenbrood met Hollandse kaas

Amsterdamse ossenworst

Kesbeke tafelzuur

€4,50
per persoon

KETEL
MENU

Bierfabriek bitterballen

Calamari

Tortilla met kaas en katenspek

BBQ saucijs

€6,50
per persoon

BROUWER
MENU

Gefrituurde spiering

Geitenkaaskroketjes

Langzaam gegaard,
knapperig buikspek

Veggie stengels met hummusdip

€8,50
per persoon

BORRELEN



NACHT
FABRIEK

In het weekend verandert Bierfabriek in Nachtfabriek. Onze DJ’s 

en live artiesten laten je dansen op de tafels. En ja, dat mag 

bij ons! Graag zelfs. Deze avonden zijn dus bij uitstek geschikt 

voor een borrel met vrienden of collega’s. Huisgebrouwen bier, 

lekkere happen en funky muziek; hét recept voor een volledige 

avond uit.

WE ZORGEN
DAT HET
KLOPT

Maatwerk

Jouw jubileum, afstudeerfeestje of corporate event bij 

Bierfabriek? Dankzij onze verschillende ruimtes kunnen 

wij jouw dag of avond van begin tot eind verzorgen 

en laten aansluiten op jouw wensen. Starten met een 

besloten bijeenkomst met collega’s en daarna in ons 

café borrelen? Dat kan! Eerst met vrienden dineren en 

daarna een dansje op de tafels? We zorgen dat het 

klopt!

Een kleine checklist om
je op gang te helpen:
• Diner

• Borrel

• Muziek

• Decoratie

• Bedankje voor je gasten

• Garderobe

• Beveiliging

• Beamer en scherm



‘Sfeervol en 
gastvrij!’

Gister met een groep vrouwen bij  
Bierfabriek een event gehad en 

we zijn super goed verzorgd! Het 
is een unieke locatie, lekker eten 

en een gezellige sfeer.

ANDEREN
OVER
BIERFABRIEK

‘Wij komen
zeker terug’

Weer heerlijk gegeten afgelopen 
zaterdag, kwaliteit eten is 
gewoon goed, en de bieren 

zijn heerlijk! Ga zo door, prijs- 
kwaliteit uitstekend, en een 
gezellige sfeer.... wij komen 

zeker terug.

‘Groeps-
etentje‘

We hadden gereserveerd voor 
26 personen en kregen heel tof 
twee grote tafels. Super lekker 

gegeten, fijne bediening en 
erg lekker bier! Aanrader voor 

groepen! :)

‘Waar je jezelf 
kan zijn’

Gezellig eten en super gezellig. 
Van pelpinda's overal tot heerlijk 
eten aan een grote ronde tafel. 
Erg goed maar toch goedkoop. 

En... Waar je jezelf kan zijn. 
Zonder dat iemand er last van 

heeft. Prettig personeel!

'Zelf bier
tappen…’ 

Is potentieel het beste en 
slechtste idee ooit. Het was top 
en gezellig. En… fris en fruitig 
vanochtend. #tochgoedbier

‘Simpel, goed, 
gezellig’

Het standaard boerderijkippetje 
was heerlijk en als bierkenner 

geef ik toe dat de bieren 
prima zijn: de Rosso is lekker 

doordrinken en de Nero is goed 
en zeer zacht van smaak! De 

bediening is vriendelijk en attent.



Bierfabriek.com

Bierfabriek is brouwerij, restaurant en café 
in één. We brouwen ons eigen bier, server-
en boerderijkip van de houtskool BBQ en 

draaien funky muziek. Dat jij je thuis voelt, 
vinden we het allerbelangrijkst. En daarom 

mag je ons bier zelf tappen, het kippetje 
met je handen eten en de pindaschillen op 

de grond gooien.


