
 

Opening van aBc Taproom & Resto 

Pure smaken in de unieke setting van de brouwerij 

Dit weekend moet je op het Eilandje zijn. Op de brouwerijsite van de Antwerpse Brouw 

Compagnie wijden we samen met de brouwerij de nieuwe aBc Taproom & Resto feestelijk in. 

Een biertuin en restaurant vol heerlijkheden. Een plek om te genieten van unieke biertjes, 

eersteklas eten in een ontspannen sfeer. Eigenwijs, rauw en authentiek. Typisch Antwerps dus, 

net als de bieren die hier gebrouwd worden. De site van de brouwerij wordt hiermee verder 

uitgebouwd tot een unieke plek waar je elke dag kan proeven van heerlijk ter plaatse gebrouwen 

bier en bijbehorende gerechtjes van de bovenste plank. Zowel binnen – temidden van de 

brouwketels – als buiten in de biergarten. 

 

Dat vraagt om een feestje, met live muziek, dj’s, kinderanimatie, een zomerse BBQ, een 

‘Hangover Brunch’ en uiteraard lekker ter plekke gebrouwen bier!  We vliegen er nu vrijdag 28 

juni om 15 uur in. We feesten heel het weekend door tot en met zondag 30 juni. En daarna 

kan je bij ABC elke dag van 12 tot 22 uur genieten van biertjes en op en top maaltijden. 

 

Bekijk het volledige programma op Facebook. 

 

https://u6225348.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=rE9FJhYVVa0SI2lBdCpiH9-2BJJhXeF4iEbs9XXqkXSRKr7DsSkSSncvdxiaN9x5iPRnDjE6920RnKIoOlon6FIQ-3D-3D_VxlAuX98jGTImtRfy8qSMmL0q5-2BAbh2ZbtUeBS3ltdQHi2DweGtWWD7Y9dNiCrE-2BcRMeOSTJIComP4i-2FG-2BIhY-2FGGGg7mIy4OcQzxEIONUau-2FstrAJXXBvGk-2Fx-2FToxlTdZDB6utPgPile-2FaEAkhR753F4-2F3b889WczXnzFYzwpGFOgXUHjl4UnJ3nP8gqLQofsbBL-2FgK5qKpN1a-2BN30ZWtCrVgWw8mEvPLh62bQkuWbtG-2FQIHtY4jSPSxwrDZNmjEi-2B83cxJWBnEtQ5CZecFFkdPhrqP8-2Fdi3n-2BzDkKA-2FrRvHDS3eHRQuxvuSnaAWHpNkUCB35IV4mADQM7nERSh60YrFGb5k9-2Fe-2BnsW87n3AxTVtxj6IRIGPOIZLedx1V9F2MAWMneI-2F1H2fVnHkPYBbIQ-3D-3D


Klaar voor de volgende stap 

Zeven jaar geleden bracht de Antwerpse Brouw Compagnie Seefbier, het historische Antwerpse 

streekbier, terug tot leven. Bierliefhebbers sloten het Antwerpse bier meteen in het hart en Seef 

won al verschillende bierprijzen. Sindsdien brouwt de onafhankelijke lokale brouwerij ook 

andere prijswinnende bieren; van de frisse Super Cadix tot de donkere Nonkel Pater. Met de 

steun van een duizendtal crowdfunders bouwden ze in het oude havengebouw een volledig 

nieuwe brouwerij in hartje Antwerpen. Wij volgen het verhaal van Seefbier en de brouwerij al van 

bij de start en zijn dan ook blij onze schouders hier mee onder te kunnen zetten.  De brouwerij 

draait op volle toeren en we zijn klaar voor de volgende stap: de uitbouw van een toegankelijke 

bar en restaurant met eerlijke goede gerechten op de site. 

 

Op het menu vind je originele biersnacks zoals gerookte noten en gefrituurde spruitjes met 

mosterddip. Voor de grote honger is er bijvoorbeeld BFC (Beer Fried Chicken met pickles en 

vinaigrette) & spätzle met krokante ui en bieslook. De kaart volgt de seizoenen en wisselt 

dagelijks. In de biergarten zal de Ofyr barbecue ook regelmatig aangestoken worden met keuze 

uit vis, vlees en veggie, tegen democratische prijzen. Reserveren is niet nodig, spring gewoon 

binnen.   

 

Vanaf juli kan je dus bij ABC elke dag van 12 tot 22 uur genieten van biertjes en op en top 

maaltijden. Tussen de brouwketels en gistingstanks zie je de brouwers aan het werk. Grote 

groepen en bedrijven kunnen ook bij ABC terecht voor een culinair dagje uit, inclusief een 

rondleiding in de brouwerij. Verwacht je ook regelmatig aan livemuziek, stand-upcomedy, 

bierproeverijen en veel meer leuks. 

 

 



Start van de zomervakantie met opening van de 
biergarten 

Met de start van de zomervakantie wijdt aBc Taproom & Resto de nieuwe biertuin feestelijk in, 

met een groot feest voor jong en oud. Van livemuziek tot springkasteel en grime voor de 

kinderen. 

 

We vlieger er op vrijdag om 15 uur in, dus kom al je werk- en studiestof meteen uit je kleren 

kloppen in onze nieuwe biertuin. ‘s Avonds serveert het trio Fisk je een mix van hedendaagse 

jazz, klassieke en wereldmuziek. Fisk is de nieuwe samenwerking tussen muzikale 

klasbakkenPeter Verhelst (gitaar), Tomas De Smet (bas) en Nico Manssens (drums). Hun trio 

zag het leven op de opening van Fiskeskur en de mayonaise pakte meteen. 

 

Ben je vrijdag iets te lang blijven plakken? Kom zaterdag (en zondag) langs voor de Hangover 

Brunch, die meteen ook iedere zaterdag én zondag zal plaatsvinden van 12 tot 16 uur. Verwacht 

je aan originele bordjes, geïnspireerd op de bieren van de brouwerij. Een gerecht met Bootje’s 

Bier of toch liever een fris ontbijt zonder bier? Benen onder tafel en laat je verrassen door ons 

nieuw brunchconcept. Reserveren is wel aan te raden. 

Stuur een mailtje naar abc@antwerpsebrouwcompagnie.be.    

 

   

Zaterdagavond verwennen Peter Verhelst en partner Laura je met prachtige oriëntaalse 

melodieën. Hun duo Daadouch belooft een oase van rust en schoonheid te brengen in onze 

biertuin. Nadien haalt Marhaba je van je stoel: dansplaten begeleid door saxofoon! 

 

Zondag start aBc opnieuw met een brunch en daarna vlammen ze de BBQ weer aan. In de 

namiddag laat dj Indigo kid zijn beste platen op je los. 

 

ABC gooit het hele weekend ook allerlei lekkers op de BBQ, zodat je meteen kan kennismaken 

met de nieuwe keuken. Je kan kiezen tussen vis, vlees of veggie, als je wil met bijpassende 
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bieren. Reserveren is niet nodig, spring gewoon binnen. 

 

Breng zeker je kroost mee naar het zomerfeest, want het hele weekend kunnen ze zich uitleven 

in de afgeschermde binnentuin. Voor de gelegenheid zijn er ook een springkasteel, reuze 

kinderspelen en een grimestand. 

 

Dat die zomervakantie maar snel mag beginnen!  

  

 

 
Bijzondere visjes, traag gegaard bij Fiskeskur 

Onze keuken draait stilletjesaan op kruissnelheid en dat zal je geweten hebben. Deze zomer 

schroeven we onze samenwerking met De Oesterij uit Zeeland nog wat verder op, zodat je heel 

de zomer lang heerlijk verse oesters op je bord krijgt. 

 

Zero waste was al onze leuze, maar we gaan er nog een stukje verder in. We serveren je enkele 

bijzondere visjes, waaronder de hamachi, bioliogisch gekweekt in de Zeeuwse viskwekerij 

Kingfish. De staart en de kop van de vis worden half gerookt en dan zes uur traag gegaard op 



een open vuur. Goed om de afvalberg te verkleinen, maar ook gewoon de lekkerste stukjes van 

de vis. Haal jezelf dus uit je comfort zone, bij Fiskeskur valt altijd iets te ontdekken. 

#norulesmorefun 

 

 

 

Terras Fiskebar wacht op je 

Ook Fiskebar komt helemaal in zomermodus: ons terras staat elke dag voor je klaar. Met dit mooie 

weer is gewoon langskomen de boodschap, plek genoeg op een van onze 80 à 90 zitplaatsen 

buiten. Verwacht je alvast aan kraakverse en smaakvolle groenten met dit mooie weer, want de 

groensels van onze bioboeren van FERM staan weer in volle bloei. Je bent iedere dag welkom 

vanaf 12 uur, reserveren kan enkel voor binnen. 

  

We kijken ernaar uit je te mogen ontvangen in Fiskebar, Fiskeskur en nu dus ook in onze biertuin! 

  

Vele smakelijke groeten, 

  

Nikolaj, Sen & Team 

 



 

Fiskeskur 

Kattendijkdok-Oostkaai 20b 

2000 Antwerpen 

 

mail: info@fiskeskur.be 

web: www.fiskeskur.be 

 

Fiskebar 

Marnixplaats 11 

2000 Antwerpen 

tel: +32 3 257 13 57 

mail: info@fiskebar.be 

web: www.fiskebar.be 

 

  

 

 

 

    

     

 

aBc Taproom & Resto 

Antwerpse Brouw Compagnie 

Indiëstraat 21, 2000 Antwerpen  

Tel : 03.293.91.84 

 

Web : www.seef.be 

Mail algemeen : info@antwerpsebrouwcompagnie.be 

Mail ABC Taproom & Resto : mail@antwerpsebrouwcompagnie.be 

 

  

 

Fiskebar 

Marnixplaats 11, Antwerpen, 2000 

Unsubscribe - Unsubscribe Preferences 

 

   

 

mailto:info@fiskeskur.be?subject=Bericht%20via%20de%20nieuwsbrief
https://u6225348.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=rE9FJhYVVa0SI2lBdCpiHyHpAw32BWrutbZYFZ6AC18-3D_VxlAuX98jGTImtRfy8qSMmL0q5-2BAbh2ZbtUeBS3ltdQHi2DweGtWWD7Y9dNiCrE-2BcRMeOSTJIComP4i-2FG-2BIhY-2FGGGg7mIy4OcQzxEIONUau-2FstrAJXXBvGk-2Fx-2FToxlTdZDB6utPgPile-2FaEAkhR753F4-2F3b889WczXnzFYzwpGFOgXUHjl4UnJ3nP8gqLQof56nfafZ1zKQ4pSQrpYBNrjOQ4WuWd7gk5HRgNAXyWt8Q3ri9uEJp-2FFnj4cQ8t2zBtQORF4Lr8SXROE7hTxwla7pT8MtW5lpTjbyBSVUo57Frh2z1296wdzjPw-2Bt4yW1L-2FsrCZeQLLMqwxWTt9rPSFHepsasWUhVED-2BGqihek0LHLGlcv1vfNB-2B-2Bu3vGEHHLLg1nkZUX5cEvifUiuNkLdIg-3D-3D
mailto:info@fiskebar.be?subject=Contact%20via%20nieuwsbrief
https://u6225348.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=rE9FJhYVVa0SI2lBdCpiH24bA-2B4nTW79EnY7WfAAiw0-3D_VxlAuX98jGTImtRfy8qSMmL0q5-2BAbh2ZbtUeBS3ltdQHi2DweGtWWD7Y9dNiCrE-2BcRMeOSTJIComP4i-2FG-2BIhY-2FGGGg7mIy4OcQzxEIONUau-2FstrAJXXBvGk-2Fx-2FToxlTdZDB6utPgPile-2FaEAkhR753F4-2F3b889WczXnzFYzwpGFOgXUHjl4UnJ3nP8gqLQof-2FKHxDCUhGW1YwUm3iBETP2mmLrvn5QrQ-2F-2B9LEN67Xj0LTDCp8FQeo9pE1JCMx2H0qup2GDM-2BGwP7RxsBK99HmJ9BQTgYAx8YzSi0U-2BSpEN5PrH5YLpqNr87k59Y0iHxmVK080idZSmTbJixfpXFaBWj2Jc7r-2Bi1Td46Fhs7nPWsaNJUWtbOv7qdRQBcNkVxGmqhI-2BRb1fuLEyQgnOG-2FG0g-3D-3D
https://u6225348.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=rE9FJhYVVa0SI2lBdCpiH0rImvkMuRhHAD7HLFC1kPY-3D_VxlAuX98jGTImtRfy8qSMmL0q5-2BAbh2ZbtUeBS3ltdQHi2DweGtWWD7Y9dNiCrE-2BcRMeOSTJIComP4i-2FG-2BIhY-2FGGGg7mIy4OcQzxEIONUau-2FstrAJXXBvGk-2Fx-2FToxlTdZDB6utPgPile-2FaEAkhR753F4-2F3b889WczXnzFYzwpGFOgXUHjl4UnJ3nP8gqLQofWBBiWcfDmaTxFkJBz4zUV03tfLFP3GgdhONT4ef6MY2C4pP5y72AV7GOHZOYSGxq-2B78IznbAk430TADmfj-2F9sct6nVTzCHleWaz8-2B0mFQuvrrSCvFijq-2BqnYdppqbChM1jE5hHASGNs0GxNoxP4ZcoPjgrov-2BwypOwXNU2N18yB3MTcEnmvSMa-2BhEoSn1VzjEJPmfumP-2Bpz6Z-2FL3RzSIwg-3D-3D
mailto:info@antwerpsebrouwcompagnie.be
mailto:mail@antwerpsebrouwcompagnie.be?subject=Contact%20via%20nieuwsbrief
https://u6225348.ct.sendgrid.net/asm/unsubscribe/global/?user_id=6225348&data=JgEg4DvEjOz_gPWOtzB7oOJcP2X4DJkPU7XKI_m1U5_1iFcWlzk85GaGI54Ohdi9kSEtVpjbdoBOcSJsYrMQURMbO9cYZWO0sH9wW-rqOvTmgu3ULxWliDTQ9yul432IoUdO3cq5DLBphw4DC4T_Te2glOhXgYXJPUR3cw4yV8pPhm36BTFrUeV1_IpB6QdIwkx7AelZ4GEiIbxGFz2KeymJr5DfrMDlHWJPcazICpDjNCZlEifyJ32NbBISU6zn5RkRYU3qRGpBZxuJiYxrdD3qS-ToaESzyqV1izriBak7GVqARvwD3YKkj4XOwJqcTAjRTvfTi3IRcru1SROVluyMmRQkJPIfLVycd7VoVtJh6lmpMIAHwegL7axyblS4b5n_UHeKpBLDvUk4p1DmKQ8YFVZDWbvPxXmmRXC7EL7NUbgnLb1OWr-09Mq43xzFuNzPKu3tLLtGhtFrbaJuj17MUzNNZy89knBKeeosEA-pIjqpuZldAgWhb17-HJH5lwLQdzTTqvGn473BC3yTxCInhzO8NFcV4pxBoPrHBTI=
https://u6225348.ct.sendgrid.net/asm/?user_id=6225348&data=ugJ9GeeOkAW__ouhHNzgDJauxcAztz169bnCZ-BUlKCgBQ02AzLnY9IkXq4cgKE7xt-1g0t9dcxYuiK4NT2giQVDAUU1MQot0lBGEcbDJ8G8Rw1P8KKcDHiGouew7p3CQW92j-Yv9Y6bjRe_2TCd5-FgfmPXl2eat9BmjOjtYHdCgHTp867elP1R3gnMiwDXohquJz_ZRSsbvoymQV9u0R3pfm-L5KvFvQripi9HGM9MwRB1m9HCGBhSDfBiAdmEIukWUD-f0v2XV2QP7gKiKDi6c1_mzW_Zx8uhhRWyMX5FMnDxf9450UFxw9xkNtIG41ETPZTKCHKn1svmhlaGk3OltnSdvAE3AerxZS-ohh0vb4mLXznNzJNB1sSjU417FcdEiE0NVCZOEEKXtDH9AwyGuUP4Of1IHyaarqTtR6y1Rm7Zmxtr1Kznt9vrH70Y7ik7cuqDZCM9ruB-mGxOt0isOeXtxUiwdMbmbKgLrVMUOI2cdFXNzt5KG4rbs4BQvEhgLfC-XMK3A19aEz8Ang==

