
BIERHOPPEN in LEUVEN



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20

Grote Markt 
Het Moorinneken 
Café Gambrinus 
The Beer Capital 
In den Engel 
Domus 
Fonske 
Fiere Margriet 
Leuven Central 
De Blauwe Kater 

Sint-Geertrui 
De Hoorn 
De Lantaarn 
Sint-Maartensdal 
Jeeskesboom 
Marengo 
De Metafoor 
Oude Markt 
Café Belge 
De Rector 

Welkom in bierstad Leuven!

Klaar voor een tocht langs authentieke volkskroegen, eigentijdse bierca-
fés, historische plaatsen en brouwerijen? Met toffe bierweetjes en stevige 
toogverhalen? Met deze route ontdek je op eigen houtje de beroemde 
bier- en brouwgeschiedenis van Leuven. Te voet, met de fiets of de step? 
Dat bepaal je zelf. Net als je tempo en het aantal dorstlessende haltes 
dat je maakt. Aan ‘stammeneikes’ – Leuvens voor cafés - is er alvast geen 
gebrek.

Deze route kwam tot stand in samenwerking met Leuven Leisure 
(www.leuvenleisure.com).

Voor je vertrekt…
Hoe lees je deze bierroute?

De echte biercafés herken je aan het bierglas. 
Check er zeker de tijdelijke suggesties op de kaart.

Je passeert ook enkele interessante locaties onderweg.

Zorg dat je de weg niet kwijtraakt.  
Te veel bierproeven en fietsen gaan niet samen.

Foto’s: Karl Bruninx, Marco Mertens, Jan Op de Kamp, Visit Leuven
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Bier proeven, hoe doe je dat? 

Het stadhuis, de unief en het bier!

1. Kijken 
Welke kleur heeft de schuimkraag? 
Hoe dik en hoe fijn is de kraag? 
Welke kleur heeft het bier? Hoe 
helder is het? Zijn de belletjes fijn 
of grof? 

2. Luisteren 
Luister hoe de belletjes koolzuur-
gas ploffen. Zo weet je hoe snel 
het schuim afbreekt. 

3. Ruiken 
Ruik het aroma. Is het fruitig? Een 
vleugje cognac misschien? Choco-
lade? Ontwaar je de zoetige geur 
van alcohol? 80% van onze proef- 
ervaring wordt bepaald door onze 
neus. 

4. Proeven 
Neem een slok en laat het bier 
rondgaan in je mond. Proef zuur, 
zoet, bitter en de verhoudingen en 
intensiteit van deze smaken. 

5. Slikken 
Het koolzuurgas zet door de op-
warming uit en nestelt zich even in 
je neus. Deze afdronk bepaalt mee 
het karakter van het bier. 

Proeven uit 
het juiste glas

Bier proeven doe je het best uit een 
kelkvormig glas dat naar  

boven toe smal en spits is,  
waardoor de aroma’s van  
het bier als een straal in  

de neus komen.

Het stadhuis, de universiteit en het 
bier. Dé drie symbolen van Leuven, 
toch? Dat het Leuvense stadhuis 
met zijn sierlijke torentjes het 
mooiste stadhuis ter wereld is – en 
zeker mooier dan dat van Brussel –, 
daarover zijn alle Leuvenaars het 
eens. Deze gotische parel werd in 
de vijftiende eeuw gebouwd, maar 
wist je dat de beelden pas in  
de tweede helft van de  
negentiende eeuw 
in de nissen  
werden geplaatst? 

De universiteit  
van Leuven is 
bijna even oud  
als het stadhuis.  
Ze werd in 1425  
gesticht en is  
alomtegenwoordig  
in de stad: voor elke  
twee gebouwen die je  
ziet, heeft er één wel iets 
met de universiteit te maken.  
Tijdens het academiejaar vertoeven 
er meer universiteitsstudenten (40 
tot 50.000) in Leuven dan dat er 
Leuvenaars in de binnenstad wo-
nen (40.000). 

En dan heb je het bier. Nog veel 
eeuwen ouder dan het stadhuis en 
de universiteit en misschien wel  

even belangrijk voor de geschie-
denis van de stad. Bier en brouwen 

zaten doorweven in het economi-
sche, sociale en culturele leven van 

Leuven. Halfweg de achttiende 
eeuw telde de stad niet minder dan 

42 brouwerijen aan de oevers van 
de Dijle. De brouwers waren gul 

met hun granen in het welvarende 
Leuven. Dat leverde een rijk bier op 

met een zachte smaak dat de  
concurrentie uit andere  

steden met gemak  
aankon. Zo maakte  
het Leuvense bier  

naam en faam  
tot ver buiten  

de stadsmuren. 

De bewaar- 
mogelijkheden  

waren toen echter  
nog beperkt.  

De opkomst van de  
Tsjechische hopbieren 

 – die langer hun smaak  
bewaarden – maakte het  

de Leuvense brouwers moeilijk. 
Maar toch zit de rijke biercultuur 
nog steeds diepgeworteld in de 

stad. Geen wonder dat de grootste 
brouwersgroep ter wereld en het 

bekendste Belgische bier hier hun 
thuis vinden. 



Grote Markt

Dit café werd in 1923 - na de ver-
woestende Eerste Wereldoorlog 
- heropgebouwd in opdracht van 
brouwerij Breda, een belangrijke 
Leuvense brouwerij die tot begin 
jaren zeventig bestond. De naam 
‘Breda’ op de gevel heeft dus niets 
met de stad in Nederland te maken. 
Het logo van brouwerij Breda was 
een kaboutertje dat een flesje bier 
draagt. Brouwerij Breda en hun 
bekendste bier Goldor werden nog 
niet lang geleden nieuw leven in-

geblazen en krijgen binnenkort een 
nieuwe stek in de stad.  

Het is helemaal niet uitzonderlijk 
dat een brouwerij een café bezit. 
Vooral vanaf de achttiende eeuw 
investeerden brouwerijen in de 
interieurs van cafés die hun bier 
schonken. In een mooi café komen 
immers meer klanten. Later werden 
ze steeds vaker eigenaar. Wist je 
dat veel van de cafés aan de Oude 
Markt eigendom zijn van AB InBev?

Genoeg bewonderend naar de prachtige gevel van het stadhuis geke-
ken? Laat je ogen dan ronddwalen over de Grote Markt en de statige  
huizenrij errond. Al meteen meer dan voldoende cafeetjes voor een  
bierstop of twee! 

Het bijzondere interieur van Café 
Gambrinus dateert uit het begin van 
de twintigste eeuw. De originele 
houten toog met de oude tapkranen 
gezien? De schilderingen op de mu-
ren vertellen je over de geschiedenis 
van het bier. Dit café verhuisde in 
1919 naar zijn huidige stek. Daar-

voor bevond ‘Au Gambrinus’ zich 
aan de Boekhandelsstraat, het korte 
straatje links van het stadhuis. Ook 
de meubels en de hele inrichting 
verhuisden mee. Dat maakt Café 
Gambrinus één van de best bewaar-
de oude cafés van Leuven.

Het Moorinneken
Grote Markt 10

Gambrinus
Grote Markt 13



De Leuvenaars kennen het Rector De Somerplein vooral nog als ‘t Fosj, zoals ze 
het uitspreken. Met dat ene heel bekende beeldje...

Een café waar je niet minder dan 
500 Belgische bieren vindt? Waar-
van twintig getapt van het vat? 
Geen betere plek voor een café 
als The Beer Capital dan aan de 
Grote Markt van bierstad Leuven. 
De bieren worden onder de beste 
omstandigheden bewaard in de 
bierkelder onder het café. Door de 
glazen vloertegels kan je de flesjes 
zien. Een authentieke, industriële 
lift brengt de gevraagde flesjes 
naar boven, klaar om door jou ge-
proefd te worden. 

Toen de steenkappers die het stad-
huis bouwden een pauze namen, 
zakten ze af naar In Den Engel. In 
het stadsarchief kan je hun onkos-
tennota’s tot in het kleinste detail 
terugvinden. De helft van wat ze 
dronken, werd door de stad be-
taald. In Den Engel was toen nog 
een houten café en het stond er 
al zeker sinds 1395. Na een brand 
werd het vervangen door een 
stenen gebouw. Toen ook dat pand 
in de nacht van 25 op 26 augustus 
1914 tijdens de Brand van Leuven 
werd verwoest, kwam het huidige 
pand in de plaats. 

The Beer Capital
Grote Markt 14

In den Engel
Grote Markt 15

Je bent amper uit de schaduw van het stadhuis en je komt al meteen aan een 
brouwerij. Vandaag nog de enige binnen de oude stadsmuren van Leuven. 

Suggestie!  
Kotmadam | 6% 
Een Kotmadam is een blond  
bier van hoge gisting met een 
alcoholvolume van 6°, een wulps 
en frivool karakter en zachte 
hoptoetsen. 

Het verhaal wil dat de ambachtelij-
ke bieren van de brouwerij Domus 
Brauhaus via een koperen buis 
naar de gezellige brasserie aan de 
overzijde van de straat lopen. En 
dan via de tapkraan in jouw glas. 
Al sinds 1985 tapt de huisbrouwerij 
haar eigen bier, en daarmee was 
ze de eerste in de Benelux die dat 
deed.  

De Con Domus en Nostra Domus 
zijn de beproefde klassiekers, maar 
elk seizoen staan er ook wel een of 
meer verrassende seizoensbiertjes 
op de kaart. Die smaken heerlijk 
op het terras van het kleine Jozef 
Vounckplein. De brouwerij werd 
in 2017 volledig vernieuwd en de 
mooie middeleeuwse kelder schit-
tert als nooit tevoren.  

Domus Brauhaus
Tiensestraat 8

Suggestie!  
Con Domus | 5% 
Een ongefilterde pils van 5%  
alcoholvolume, met een hoppig  
aroma en een bittere afdronk.

Bezoek brouwerij Domus Brauhaus 
(met audiogids) 
• wo, do, vr: 14:00-20:00 
• za: 12:00-20:00  
• zo: 11:00-18:00

Een beker 
bier?

Wist je dat bier voor 1800 werd  
gedronken uit bekers van  

metaal en aardewerk? Glas was  
toen nog te duur.



Via de achterzijde van de Sint-Pieterskerk kom je aan het  
Margarethaplein. Margaretha? Of is het Fiere Margriet?

Dit karaktervol biercafé heeft niet 
minder dan 300 verschillende bie-
ren op de kaart staan, waaronder 
enkele verrassende lokale speciali-
teiten. En als dat niet genoeg is, is 
er ook nog het bijzondere interieur 
waar je maar niet op uitgekeken 
geraakt. Met opgezette dieren die 
je met grote ogen aankijken en 
muren vol gonzende bierennamen. 

En de naam Fiere Margriet? Zij is 
een belangrijke volksheilige van 
Leuven. Margriet – of Margaretha 
van Leuven - werd 800 jaar gele-
den geboren in een arm gezin. De 
legende vertelt dat ze na een over-
val op de herberg waar ze werkte, 
werd meegesleurd door zes rovers 
tot buiten de stad. De boeven pro-
beerden haar te misbruiken, maar 
Margriet verdedigde zich zo hevig 
dat haar belagers het Leuvense 
meisje uiteindelijk vermoordden en 
haar lichaam in de Dijle gooiden. 
In plaats van stroomafwaarts te 
drijven, dreef ze stroomopwaarts 
terug naar Leuven. 

Het zou de hertog zelf zijn die het 
wonder had gezien. Margaretha 
van Leuven werd zaligverklaard 
en haar schedel wordt nog steeds 
bewaard in de Sint-Pieterskerk. 

In 1982 schonk het Handelaarsver-
bond het beeld ‘Fiere Margriet’ van 
kunstenaar Willy Meysmans aan 
de stad Leuven. Het beeld van een 
drijvende vrouw kreeg een plaatsje 
aan de Tiensestraat. In 2013 ver-
huisde het naar de pas aangelegde 
Dijleterrassen, aan de oever van de 
Dijle aan de Dirk Boutslaan. 

 

Fiere Margriet
Margarethaplein 11

Suggestie!  
De Vlier Brut | 8%  
Een fris aperitiefbier van  
brouwerij De Vlier in Holsbeek.  
De lichtzure aroma’s en de  
vlierbloesem houden elkaar  
perfect in balans.

Klein bier
Bier had tijdens de middeleeuwen  

een alcoholgehalte van slechts 1 tot 2 
graden. Dit ‘klein bier’ was voor de ge-

wone man en werd gemaakt van  
het afkooksel van rijker bier.  

Dat waren  de echte  

Het is het bekendste standbeeld 
van Leuven, een symbool voor de 
stad, de universiteit en haar stu-
denten. Maar dat was aanvankelijk 
helemaal niet de bedoeling. Kun-
stenaar Jef Claerhout maakte het 
beeld begin jaren 1970 op vraag 
van de faculteit psychologie en 
pedagogie. Het zou een plaatsje 
krijgen in een binnentuin, maar dat 
zag de toenmalige decaan niet zit-
ten. Hij was op z’n minst geen fan 
van het beeld. 

Bij de viering van haar 550ste 
verjaardag in 1975 zag de universi-
teit haar kans schoon om van het 
beeld af te geraken. Ze herdoop-
te het beeld als Fons Sapientiae 
(Bron der Wijsheid), deed er een 
grote strik rond en gaf het als ge-
schenk aan de stad Leuven. Die gaf 
het een plek op het toen net her- 
aangelegde Fochplein. En of het 
nu bier, water of wijsheid is dat het 
beeldje in zijn hoofd giet, Leuven 
zou vandaag niet meer hetzelfde 
zijn zonder het bronzen mannetje.  

Weetje: het boek van Fonske bevat 
de formule van geluk. Echt waar, 
kijk maar eens naar wat hij leest.

Fonske
Rector De Somerplein



Toen café In De Post – of ’t Pos-
ke – in 2013 de deuren sloot, was 
Leuven een authentiek volkscafé 
armer. Maar niet lang, want in 2015 
opende Leuven Central de deuren. 
Met alles wat een gezellig dorps-
café kenmerkt: houten zitbanken 
aan de muur, de klassieke houten 
cafétafels en stoelen, een sym-
pathieke toog en zelfs de potten 
met sanseveria’s aan de vensters 
ontbreken niet. 

De naam verwijst naar het his-
torische middelpunt van de stad 
dat op enkele meters van het café 
ligt. Het is ook een knipoog naar 
de gevangenis Leuven Centraal, 
van waar de gevangenen naar hun 
proces worden gevoerd in het ge-
rechtsgebouw even verderop. 

Een kleine honger? Vraag dan naar 
een pistoléke met kaas of hesp, 
perfect om de honger te stillen. 

Leuven Central
Margarethaplein 3

Volg de Jodenstraat tot aan het historische middelpunt van de stad en het beeld-
je van Erasmus. De geleerde beweerde dat in Leuven niets kon gedaan worden 
zonder drinken en dat er veel te veel herbergen waren. Niet iedereen was het 
daarmee eens. Laat de man maar staan terwijl de gezellige Mechelsestraat je 
richting Vismarkt brengt.

Hier en daar herinneren gevelste-
nen nog aan verdwenen kleine en 
grote brouwerijen. De stad was 
daar tijdens de middeleeuwen en 
in de Nieuwe Tijd mee bezaaid. 
Vooral aan de oevers van de Dijle 
waar ze hun water haalden. Het 
pand aan de Mechelsestraat 37 
draagt de naam ‘de Kruiwagen’ in 
zijn gevelsteen. De steen verwijst 
ermee naar brouwerij ‘De Grooten 
Cruywaeghen’ en de aanpalende 
herberg ‘Den Cleynen Cruywaeg-
hen’ waar al zeker in de vijftiende 
eeuw bier werd gebrouwen en 
gedronken. 

Het is de oudste markt van de 
stad, al in de 13de eeuw brachten 
vissers er hun waren aan de man 
in deze binnenhaven op de Dijle. 
Toen in 1763 de Leuvense Vaart in 
gebruik werd genomen, verplaats-
ten de meeste haven- en han-
delsactiviteiten zich naar de haven 
van de Vaartkom. Eind 19de eeuw 
werd de Dijle overwelfd. De markt 
met overdekte marktkraampjes 
bleef nog wel een hele tijd bestaan 
op het plein. In de twintigste eeuw 
was de Vismarkt nog een gekende 
uitgaanswijk met bruisende cafés. 

Opdracht: zoek de afbeeldingen 
van vissen op de oudste gebou-
wen van de Vismarkt.

Mechelsestraat Vismarkt

Veiliger  
dan water

Het water in de steden was vaak  
vervuild. Om bier te maken werd dat 
water gekookt en gefilterd. Bier was  

ook erg voedzaam: het bevatte graan, 
gist en vitamine B. De bier- 

consumptie lag dan ook erg hoog  
in de middeleeuwen,  
tot zo’n liter per dag.  

Sinds 2018 klinkt er rauwe blues en 
swingende jazz door de ramen van 
De Blauwe Kater. Dit legendarische  
jazzcafé aan de Naamsestraat 
sloot eind 2017 de deuren, om en-
kele maanden later te heropenen 
aan de Vismarkt op de plaats van 
het Cubaanse café Villa Ernesto. 
Op maandagavond kan je hier een 
stomend optreden meepikken. Of 
geniet gewoon van een biertje op 
het leuke zonneterras. 

De Blauwe Kater
Mechelsestraat 51

Suggestie!  
Taras Boulba | 4,5% 
Taras Boulba van Brasserie de 
la Senne is een lichtblond, sterk 
gehopt bier met frisse citrus- 
toetsen.

Verlaat de Vismarkt via de Karel van 
Lotharingenstraat. Een brugje over een 
Dijlearm brengt je naar de stilte van 
het Sint-Geertruihof. 



Sint-Geertrui
In de toren van de Sint-Geertrui-
kerk zal je geen enkele spijker 
vinden. De toren werd in 1453 
voltooid en is helemaal van arduin, 
zonder spijkers dus. Daarom is de 
kerk één van de zeven wonderen 
van Leuven. 

De oude, gerestaureerde abdijge-
bouwen rond het Sint-Geertruihof 
doen nu dienst als wooncomplex. 

Eén gevel ziet er wat bizar uit. Hij 
werd na de Eerste Wereldoorlog 
onder impuls van professor-kanun-
nik Armand Thiery opgetrokken uit 
gerecycleerde gevels van huizen 
die werden verwoest tijdens de 
oorlog. En mocht je het je afvra-
gen: ja, de paters van de abdij 
brouwden destijds ook hun eigen 
bier. 

Volg de kasseitjes door het Klein Begijnhof, waar sinds 1272 begijntjes woonden. 
Het is kleiner dan het Groot Begijnhof aan de andere kant van de stad. Daar 
woonde de laatste Leuvense begijn, Zuster Julia. Ze stierf in 1988. Via de Sluis-
straat kom je uiteindelijk aan de Vaartkom.

In de oude brouwerijgebouwen op 
de hoek van de Vaartkom en de 
Sluisstraat werd in 1926 voor het 
eerst Stella gebrouwen. Aanvanke-
lijk als kerstbier, maar omdat het zo 
populair was besloot de brouwerij 
het bier het hele jaar rond te brou-
wen. 

De geschiedenis van de bekendste 
Leuvense brouwerij gaat terug tot 
minstens 1366. Dan heet ze nog 
Brouwerij De Hoorn. In juni 1708 
wordt een zekere Sebastiaan Artois 
er meesterbrouwer. Negen jaar later 
koopt hij de brouwerij en hangt zijn 
eigen naam aan de gevel. 

De oude brouwerijgebouwen vor-
men een bruisende broedplaats 
waar je kan werken, eten, drinken 
en feesten. Met een creatief bedrij-
vencentrum, historische eventza-
len – de blinkende brouwketels zijn 
beschermd -, een brasserie en een 
restaurant.

De Vaartkom en de Sluisstraat 
vormden nog niet zo heel lang ge-
leden zowat het Detroit van Leu-
ven, met verlaten opslagplaatsen 
en brouwerijgebouwen. Vandaag 
zijn deze oude panden ingenomen 
door eigentijdse woonlofts en 
kantoren, winkels en restaurants 
met uitzicht over de dobberende 
plezierbootjes. 

De oude smederij van brouwerij  
Artois is nu De Smidse, een over-
dekte markt en ontmoetingsplek. 
En tussen al dat gerestaureerd 
erfgoed verrezen moderne woon-
complexen. Een heel nieuwe wijk 
in volle bloei, met de opengelegde 
Dijle dat als blauw lint erdoorheen 
loopt.

Vaartkom & Sluisstraat De Hoorn
Sluisstraat 79

Suggestie!  
Delvaux | 8,5% 
Delvaux van Brouwerij De Kroon 
uit Neerijse, een creatie  
van meester-brouwer en  
bierprofessor Freddy Delvaux,  
de absolute smaakexpert als  
het over bier gaat. 



Volgens de legende liep er een 
ondergrondse pijpleiding van de 
oude brouwerijgebouwen van 
Stella Artois naar de tapkraan van 
De Lantaarn. In deze volkse kroeg 
zou dan ook de beste Stella van de 
stad te proeven zijn. Ook televisie-
kok Jeroen Meus is daarvan over-
tuigd. 

Net als de arbeiders en bedien-
den van AB InBev zelf, want na 
de werkuren zakken die maar wat 
graag af naar hun stamkroeg. Zie 
je de lantaarns aan de gevel? Is het 
licht aan? Dan mag je bestellen.

De Lantaarn
Havenkant 18

Laat de plezierbootjes achter je en ga de Vaartstraat in. Even maar, want 
je draait meteen de Jan-Pieter Minckelersstraat in tot aan de hoge woon-
torens van Sint-Maartensdal. 

Als je van hieruit de Havenkant volgt voorbij de bootjes in de Vaartkom, zie je 
het bekende logo van Stella Artois opdoemen. Daar wordt de enige echte Stella 
gebrouwen, onderdeel van het grootste brouwerijconcern ter wereld AB InBev. 
Met zetel in Leuven, waar anders? Je kan de brouwerij elke vrijdag, zaterdag en 
zondag bezoeken tijdens een interactieve rondleiding. Met proevertje, uiteraard.

Stella > Ster
De kerstster als symbool voor 
het populaire kerstbier van 
Brouwerij Artois uit 1926. 

Stella Artois 
650 jaar biergeschiedenis in 1 logo

Artois
Familienaam van de man die

in 1717 eigenaar werd van  
Brouwerij De Hoorn

De Hoorn
Het logo van Brouwerij  
De Hoorn dat Sebastiaan Artois 
besloot te houden.

1366
De eerste maal dat  

Brouwerij De Hoorn voorkomt in 
het Leuvense schepenregister.

Leuven
De bakermat van

de grootste brouwerij
ter wereld.



Nu nog even de Jan-Pieter  
Minckelersstraat volgen en je komt 
aan de Diestsestraat.

Vandaag is het de winkelstraat bij 
uitstek, maar honderd jaar geleden 
was de Diestsestraat de caféstraat 
van Leuven. In 1910 waren er maar 
liefst 85 cafés, terwijl de Oude 
Markt er toen amper 16 telde. In 
heel Leuven waren er toen niet 
minder dan 788 drankgelegenhe-
den. De Diestsestraat loopt van het 
centrum tot aan het station 

en was vroeger de straat waar-
langs de ‘gewone man’ naar de 
trein stapte. Die weg nam hij liever 
dan de chiquere Statiestraat, van-
daag de Bondgenotenlaan. 

 
Maak je deze tocht met de fiets? Stap 
dan even af want in de Diestsestraat 
mag je niet fietsen.

Sint-Maartensdal

Diestsestraat

De sociale woontorens van 
Sint-Maartensdal kenmerken de 
Leuvense skyline. De hoogste 
meet 115 meter, inclusief zendmast 
op de top. De drie torens en drie 
langwerpige woonblokken zijn 
een ontwerp van architect Renaat 
Braem, ze verrezen tussen 1957 en 
1971 op de site van de voormalige 
priorij van Sint-Maartensdal. Dat 
kloostercomplex werd gesticht in 
1408 in het hart van de stad. Nadat 
de laatste broeders in 1796 het 
klooster verlieten, palmde het le-
ger de site in. Een soldatenkazerne 
dus, en wat hebben soldaten nodig 
om in conditie te blijven om het 
vaderland te verdedigen? Juist ja: 
bier! Cafés waren er dus meer dan 
genoeg in dit stadsdeel. 

Een volkscafé pur sang, met een 
typisch houten caféinterieur en 
een toog waaraan van ’s ochtends 
tot in de late uren Stella wordt 
gedronken. En bijna altijd zit het 
café overvol, alsof het bier er gratis 
wordt getapt. 

Vanwaar komt de naam Jeeskes-
boom? 

Daarvoor moet je niet ver zoeken.
Zie je de lindeboom op de hoek 
van de Diestsestraat en de J.P. 
Minckelersstraat? Daar stond aan 
het begin van de veertiende eeuw 
een eik die vermoedelijk als grens- 
paal diende. Aan de boom hing 
een Christusbeeld, waaraan deze 
straathoek zijn typische naam 
dankt. 

Jeeskesboom
Diestsestraat 147

Marengo
Diestsestraat 56

Een goede raad: kies een strategi-
sche plaats in dit smalle en gezel-
lige café. Omdat de toog heel wat 
plaats inneemt en de stamgasten 
soms in dubbele rij met de pint in 
de hand positie hebben ingeno-
men, is het een hachelijke tocht 
naar het toilet aan de achterzijde 
van het café. Daar hoort dus wat 
wringen en duwen bij. Aan het 
einde van de werkdag, als de klan-
ten de stad uit zijn, verzamelen de 
handelaars hier tussen pot en pint. 

Aan het einde van de negentiende  
eeuw was dit café een café-frituur- 
restaurant met de naam ‘Au Nou-
veau Marengo’. De naam komt van 
de Rue Marengo, de oude naam 
van de Vital Decosterstraat. 

Even volgen nu: draai de Vital Decosterstraat in, dan al meteen de Rijschoolstraat 
in, ga over het Smoldersplein – met het gerechtshof – en het De Layensplein.  
Nog even de Pensstraat door met haar twee ambachtelijke slagers, en dan de 
Parijsstraat in. 

Duizenden 
jaren oud

De oorsprong van het bier vind  
je in Mesopotamië. In het 

 Tweestromenland van Tigris  
en Eufraat (het huidige Iran,  
Irak en Syrië) werd minstens 

1800 jaar voor Christus  
bier gedronken.



Als je in De Metafoor binnenstapt, 
wordt je blik automatisch naar 
de grond gezogen. De prachtige, 
authentieke vloer is beschermd 
erfgoed en je ziet meteen waar-
om. Heb je wat tijd? Haal dan een 
gezelschapspelletje uit de kast en 
blijf wat langer terwijl je het ‘bier 
van de maand’ bestelt. 

De laatste meters brengen je naar de langste toog van Europa. Een beter 
eindpunt is er toch niet?

Metafoor
Parijsstraat 34

Welkom op de Langste Toog van 
Europa, met een veertigtal cafés 
die elkaar verdringen. Hier hoeft 
niemand lang dorstig rond te 
lopen. Een unieke uitgaansbuurt, 
maar dat was niet altijd zo. In de 
jaren 1970 waren hier nog veel 
andere winkels, zoals een groen-
tewinkeltje en een verfzaak. De 
wekelijkse vrijdagmarkt vond toen 
ook hier plaats, tot de kraampjes 
naar het heraangelegde Ladeuze-
plein verhuisden. 

De Oude Markt was vanouds hét 
marktcentrum van de stad. Hier 
stond sinds de twaalfde eeuw het 
eerste stadhuis van Leuven, met 
vlakbij het Brood- en Korenhuis 
en de Lakenhalle. In de veertien-
de eeuw waren er elke week drie 
marktdagen op het plein. 

Eén van de jaarlijkse hoogdagen 
voor het plein is het culinaire 
event Hapje Tapje. In en rond de 
Muntstraat kan je dan kuieren over 
de culinaire markt, terwijl de bier-
markt de Oude Markt inpalmt. Het 
kruim van de Leuvense barmannen 
neemt het tegen elkaar op in een 
barmannenrace waarin niet alleen 
snelheid, maar ook behendigheid 
van belang is. Het is immers even 
belangrijk om de inhoud van je 
plateau niet te verliezen. Span-
nend en mooi om te zien. 

Het is onbegonnen werk om 
jouw favoriete café te kiezen uit 
het enorme aanbod op de Oude 
Markt. Hip of volks? Livemuziek 
of gezellig geroezemoes? Op de 
dansvloer of op het terras? Er is 
voor ieder wat wils. We pikken er 
twee speciale biercafés voor je uit.

Oude Markt

Suggestie!  
Luvanium | 7,5% 
Luvanium is een blond,  
ongefilterd, lichttroebel bier van 
hoge gisting met hergisting op 
de fles. Een ode aan het rijke 
Leuvense bier van weleer. 

Ribbekes & 
boerekes

Een pilsglas met ribbels  
onderaan heet een ‘ribbeke’.  

Zonder ribbels is dat  
een ‘boereke’. 



De toog komt uit een klooster, de 
dj zit in een kansel en op de muren 
prijken oude foto’s van de Oude 
Markt. En kijk eens omhoog? Ko-
ning Boudewijn kijkt op je neer. In 
dit café voel je de nostalgie naar ver 
vervlogen tijden. En ’s avonds kan je 
er de benen strekken. Op de kaart 
vind je een honderdtal verschillende 
bieren, waaronder enkele lekkere 
lokale specialiteiten. 

De geknipte plek om je ontdek-
kingstocht door bierstad  
Leuven te eindigen met een 
vers getapte Stella of een 
laatste speciaalbiertje. Heb je 
honger gekregen? Bestel dan 
één van de heerlijke Vlapas of 
Vlaamse Tapas die op de kaart 
staan. Of waarom geen portie 
stoofvlees, vol-au-vent of bou-
letten met krieken? 

De Rector
Oude Markt 37

Café Belge
Oude Markt 35

Suggestie!  
De Vlier Brut  
Een fris aperitiefbier van  
brouwerij De Vlier in Holsbeek.  
De lichtzure aroma’s en de  
vlierbloesem houden elkaar  
perfect in balans.

Brouwerijen rond Leuven
Ook buiten Leuven hoef je niet lang te zoeken naar een gepassioneerde 
brouwer die je met plezier meeneemt tussen de pruttelende brouwketels.  

Meer informatie: www.visitleuven.be/brouwerijbezoeken

Brouwerij De Vlier | Leuvensebaan 219, 3220 Holsbeek
Brouwer Marc Andries houdt ervan om te experimenteren. ‘Want bier  
is meer dan een pilsje of de klassieke tripel’, zegt hij. Wat dacht je van  
een X-Mas Spicy, met een toets van speculooskruiden? Of een rokerige 
Smokin’ Elder? Of zijn reeks van heerlijk lichte aperitiefbieren?  

Brouwerij De Kroon | Beekstraat 20, 3040 Huldenberg
Als er één familie iets van bieren kent, is het wel familie Delvaux. Vader 
Freddy is ‘bierprofessor’ en dé smaakexpert van België als het over bier 
gaat. Zoon Filip volgde in zijn voetstappen. In 2013 heropenden ze de 
Brouwerij De Kroon. Verder doen ze ook nog steeds aan baanbrekend 
bieronderzoek.  

Brouwerij Hof Ten Dormaal |  Caubergstraat 2, 3150 Haacht
Vader en zonen Janssens brouwen bier met hop en gerst van eigen teelt. 
Op die manier zijn ze het eerste circulaire productieproces van België. 
Het verhaal van het bier, van op ‘t veld tot in het glas, doen ze met ple-
zier uit de doeken in hun sfeervolle proeflokaal. Verwacht je aan baan-
brekende smaak-innovaties in een informele sfeer.

Tip! 
Geniet na je tocht nog heerlijk lang na in één van de vele 
(bier)restaurants van Leuven.  
www.bit.ly/restaurants-leuven-nl

Geur
 

Brood, chocolade, karamel of  
koffie zijn geuren die door de  

mout worden gecreëerd. De hop  
zorgt voor citrustoetsen, munt of  

passievruchten. Een geur van  
banaan, perzik of kruidnagel 

 is afkomstig van de gist. 



Visit Leuven

#seemyleuven

@visitleuven

VISIT LEUVEN
Naamsestraat 3, 3000 Leuven
T +32 (0)16 20 30 20
visit@leuven.be | www.visitleuven.be
elke dag: 10:00-17:00
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