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.

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

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
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