
 

FEM TIP22

 

Øl. Bruxelles er muligvis 
den mest optimale by i 
hele verden at gå på jagt 
efter gode øl. Det vrimler 
med barer, pubber og 
restauranter, hvor belgiske 
øl i sagens natur dyrkes 
passioneret. Her er fem 
bud på steder at nyde lidt 
godt til ganen

Poechenellekelder 
er en skøn ølhule 
proppet med gamle 
skilte, dukker og 
avisudklip. Og ikke 
mindst voldsomt 
gode øl.

Poechenellekelder
Man kan helt sikkert ikke udtale navne på 
denne restaurant og bar efter to-tre stærke øl. 
Men man kan til gengæld fi nde den umåde-
ligt let, da man blot skal fi nde Manneken Pis 
og kigge en lille tisstråle mod nord. 

Der er kun to tjenere på arbejde, og de 
løber så stærkt, at det burde udløse en 

medalje. Men det betyder ikke, at servi-
cen halter. Tværtimod. Den kvindelige 
tjener giver sig antallet af gæster taget i 
betragtning forbavsende god tid til at 
forklare, hvilke øl hun anbefaler, da vi 
har sagt, at de gerne må være ret mør-
ke og sødlige.

Kort tid efter står hun igen ved vo-
res bord, hvor hun tilmed skænker op, 
som var det en dyr, fransk vin. Vores 
mål er at smage så mange forskellige 
øl som muligt, så taktikken er altid at 
bestille forskellige øl. Vi ender med en 
Gouden Carolus Classic på 8,5 procent 
fra Belgiens ældste fungerende bryggeri, 

Het Anker. Det er en fremragende øl, der 

Tekst og foto: Simon Staun, 
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bajere 
bare bedst

helt fortjent har vundet fl ere priser og for få 
år siden blev kåret til én af verdens syv bedste 
øl. Den anden øl er en Affl igem Dubbel på 
sølle 6,8 procent. De glider ned sammen med 

en stor pølse- og osteanretning, som trækker 
det bedste frem i øllene. Vi ender med at be-
tale 15 euro. Et fund til prisen. 
Hvor: Rue du Chêne 5.
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Hvis man har en svaghed for kirsebærøl, er 
Belgien the place to be. min normale favorit er 
Lindemans Kriek, men Belle-Vue Kriek her på 
Café Leffe er bestemt også godkendt.

Lindemans Kriek har aldrig smagt så godt som på 
Le Cirio, hvor øltjenerne fylder glasset op, som var 
det dyr champagne.

moeder Lambic  
er et yndet mål for 
lokale ølelskere. 
Det ligger på en 
hyggelig lille plads 
med eftermiddags- 
og aftensol.

Moeder Lambic

Delirium Café

Café Leffe Le Cirio

Moeder Lambic er et sted, hvor de lokale hol-
der til. Det kan vi straks mærke, da vi sætter 
os på en bænk uden for det proppede øl- og 
madsted. Det er sandsynligvis studerende, der 
udgør flertallet af kunder, og det giver en me-
get afslappet og ubekymret atmosfære. 

Den kvindelige tjener anbefaler en Bink 
Brown med fire typer malt og en relativ lav 
procent på 5,5 samt en Kerckomse Triple på 
9 procent. 

Triplen er interessant med sin frugtige to-
ner og en bitter eftersmag. Det er sådan en 
type øl, man ikke bestiller fem af. Men da vi 
har stået i kø for at få et bord, bestemmer vi 
os for at få en bytter. Det bliver nogle af de øl 
på det enorme øl-menukort med de sejeste 

navne. Duchesse de Bourgogne på 6,2 pro-
cent og en Gouden Arend 125th Anniversary 
på 9 procent.

Og inden nogle læsere tænker, at det ef-
terhånden er en del alkohol, må jeg hellere 
skynde mig at tilføje, at denne ølguide er re-
searchet over tre dage. Man skal som bekendt 
spise brød til, og selv om Moeder Lambic ikke 
primært er kendt for det på tallerknerne, er 
stedets vegetarretter med tærte og forskellige 
salater ganske fine til prisen.

Man skal lige være opmærksom på, at flere 
af specialøllene er 0,75 liter. Så med knap 10 
procent alkohol er det næsten en flaske vin, 
man skal pløje sig igennem.
Hvor: Place Fontainas 8.

Delirium er det vildeste sted, jeg nogensinde 
har drukket øl. Baren, der er noget nær ver-
densberømt, har altid lige så mange øl, som 
det år, vi befinder os i. Og faktisk lidt på kiste-
bunden, da stedet p.t. er i Guinness Rekord-
bog med 2500 forskellige øl. Lyse, mørke, ly-
serøde, sorte og grønne. Alt fra alkoholfrie til 
slemme krabater med knap 20 procent. 

Delirium er stedet at mødes for backpacke-
re, studerende og polterabend-grupper - ikke 
mindst i weekenden. Derfor er det så tætpak-
ket lørdag aften, at man ikke skal lide at klau-
strofobi, hvis man drister sig indenfor. Sild i 
en tønde ville føle sig klemt.

I den centrale bar pisker 10 bartendere 

rundt i forsøget på at følge med den enorme 
efterspørgsel. Øllet sprøjter vitterligt til alle 
sider, mens de skænker alt fra små 0,25-liter 
glas til store to- og tre-liters glas til de kåde 
polterabend-karle. 

Vi finder et lille hjørne ved siden af baren, 
hvor vi kan stå uden at miste pusten. Her ny-
der vi en Novice Tripel Black på 8,5 procent 
med en skøn smag af karamel samt en Water-
loo Triple 7 Blond, som vi ikke kan lade være 
med at bestille alene på grund af navnet. Det 
føles lidt som at overvære et slag at befinde sig 
på Delirium, men det er helt sikkert én af de 
oplevelser, man ikke glemmer.
Hvor: Impasse de la Fidélité 4.

Man skal ikke spise på Brasserie Leffe, der 
også hedder Café Leffe. Det er hurtig og let-
benet mad uden større appel. 

Til gengæld er beliggenheden i top med 
udsigt ud til pladsen Grand Sablon, der fø-
rer op til kirken Église Notre-Dame du Sab-
lon. Det er lige tilpas langt væk fra centrum 
af centrum til, at her også sidder mange 
lokale. Og så ligger det ikke særlig langt fra 
kunstmuseet Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique og nationalbiblioteket Bibli-
othèque royale de Belgique.

Hvis man er blevet tør i halsen af at kigge 
på belgiske malere eller støvede bøger, kan 
det anbefales af prøve Café Leffes Belle-Vue 
Kriek, der er en ekstremt sød kirsebærøl. 
Den er ikke voldsom stærk i procenter, 5,2, 
men er til gengæld så sød, at de færreste 
øl-drikkere kan drikke en hel uden at gå i 
sukkerchok. Jeg elsker alle varianter af kirse-
bærøl, og til trods for relativt dårlige anmel-
delser kan jeg kun anbefale denne øl. 

Min bedre halvdel vælger en Leffe Brune, 

Hvis du kun skal besøge én af disse barer, skal 
du vælge Le Cirio. Nogle kunder har på di-
verse hjemmesider brokket sig over, at stedet 
trænger til en kærlig hånd. Jeg synes, det er 
helt perfekt, at stole, borde og paneler emmer 
af historie. Det har patina, som jo er et in-ord 
af rang. Det er som en tidsrejse at sidde og be-
tragte det spektakulære rum.

De ansatte øltjenere er eminent dygtige til 
både at servere og vejlede, og vi ender med at 
bruge det meste af en aften ved et stort vindue 
med udsigt til børsen. Vi får en Lindemans 
Kriek serveret i et champagnelignende glas. 
Derefter falder valget på en Pauwel Kwak, 
der en en ravfarvet perle med 8,6 procent 
serveret i det specielle koetsiers-glas med en 
mærkværdig træholder.

Øllen smager lige så godt, som den tager sig 
ud. Nougat, lakrids og karamel er blandt de 
smagsnuancer, der titter frem, efterhånden 
som foranstaltningen skal løftes længere og 
længere i vejret for at få dråberne ud. Denne 
øl passer på en måde perfekt til de kuriøse 

rammer. Tjenerne iler rundt og sætter gratis 
skåle med snacks på bordet, hver gang vi får 
en skål tømt. Meget heldigt, at vi skulle gå 
hjem fra en øl-hule, som hverken var dyr eller 
overrendt af turister.
Hvor: Rue de la Bourse.

som også virker til at være et oplagt valg på 
en café opkaldt efter det belgiske bryggeri. 

Leffe er som mange af de andre øl i denne 
”test” ikke brygget på et mindre bryggeri, 
men derimod på Stella Artois’ bryggeri i 
Leuven, da Leffe i dag ejes af bryggerigigan-
ten Anheuser-Busch InBev. 

De første Leffe-øl blev brygget for knap 
800 år siden på et munkekloster. 
Hvor: Place du Grand Sablon 46.

Det kan være yderst kaotisk på  
Delirium om aftenen, men det kan 

være sjovt at betragte, hvis man kan 
finde et sted at stå. Jeg har aldrig set 

så mange ølhaner i en bar.


