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Queens of Hop 

Brouwerij Bourgogne des Flandres 

Tasting, een must voor de bierliefhebber! 
 

Donderdag 9 maart 2023 om 19.00 uur 

Kartuizerinnenstraat 6, 8000 Brugge 

 

Bier wordt wel eens ‘het ruggenmerg van de mannen genoemd’, maar wij laten hierover 

een vrouw aan het woord. Katie Van de Weghe is beroepshalve actief in de 

brouwerswereld en maakt, samen met haar man, zelf bier. Haar presentatie staat borg 

voor een originele insteek. 

 

Wereldwijd geniet België een reputatie als bierland. Daar zorgde de passie en de 

vaardigheid van onze brouwers voor, want bier brouwen is een echt ambacht dat veel 

creativiteit vergt. En de natuurlijke grondstoffen waren voorhanden. ‘Al het goede van onze 

bodem’, nietwaar… 

 

Het TV programma Tournée générale besteedde al aandacht aan onze biercultuur die een 

blijvende stempel heeft gedrukt op onze gastronomie.  

 

Hoe wordt bier gemaakt? Waarom is bier een interessant product? Hoe schenk en proef je 

bier? Wat zijn de verschillende types bier? Een boeiende uiteenzetting vol leuke weetjes en 

petites histoires geeft antwoord op deze vragen. 

  

In 2015 werd de brouwerij ‘Bourgogne des Flandres’ in de huidige locatie gevestigd en we 

krijgen de kans de brouwzaal te bezoeken zodat we met beide voeten in het 

productieproces terechtkomen. De brouwerij heeft een rijke, Brugse traditie die al van 

1825 dateert. 

 

De degustatie laat ons kennis maken met de grote bierfamilies en de verschillende types 

bier.  Er wordt ons dus een ruime keuze voorgeschoteld.     

 

Deze tasting, geserveerd met kaas en broodjes, vergt een bijdrage van 30 euro 

per persoon. De overschrijving op rekening nr. BE49 4700 2621 4171 van VVA-Brugge 

geldt als inschrijving en wordt verwacht tegen uiterlijk 3 maart.    

 

Praktisch: Een aanrader is om te voet of met de fiets te komen. Parkeren kan op straat en 

in parking Pandreitje. 
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