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introductie

brouwerij van honsebrouck
bierkasteel

In 1980 komt de tripel Brigand op de 
markt. Kasteelbier werd gelanceerd 
eind jaren ’80. In de loop der jaren groeit 
het assortiment, met naast Kasteel 
Donker, Blond en Tripel ook de meer 
gehopte Kasteel Hoppy en de Kasteel 
Rouge, een ‘blend’ van Kasteel Donker 
en kersenlikeur uit de patisseriewereld. 

In 2010 komt Xavier Vanhonsebrouck  
aan het hoofd van de brouwerij.  
Xavier gaat resoluut voor innovatie, 
diversificatie en hij zet volop in op de 
export. De brouwerij groeit snel en 
de locatie in Ingelmunster wordt te 
krap. Uiteindelijk opteert Xavier voor 
een volledig nieuwe brouwerij in het 
naburige Emelgem (Izegem).

Brouwerij Van Honsebrouck maakt 
naam met haar Kasteelbieren. Het kas-
teel van Ingelmunster siert het etiket. 
Brouwerij Van Honsebrouck is actief 
in Ingelmunster sinds 1900. Onder Luc 
Vanhonsebrouck, vader van de huidige 
CEO Xavier Vanhonsebrouck, legt de 
brouwerij haar focus op het brouwen 
van speciaalbieren. Het gaat in eerste 
instantie om typische streekbieren uit 
de regio rond Izegem.

Wanneer de lambiekbieren, met name 
de gueuze, furore maken in Brussel, 
besluit Luc Vanhonsebrouck om lam-
biekbieren te brouwen in Ingelmunster, 
op 100 km van het Pajottenland en 
de Zennevallei, de traditionele baker-
mat van de lambiek. Onder de naam 
St-Louis vindt u nu gueuze, kriek 
en verschillende fruitbieren bij Van  
Honsebrouck.
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In ‘Het Bierkasteel’, operationeel sinds 
2016, kan Van Honsebrouck 250.000 hl 
bier produceren, een verdubbeling 
van de capaciteit. Alle faciliteiten zijn 
er voorhanden voor het brouwen van 
hoge gistingsbieren (type Kasteel), 
bieren van spontane (type St-Louis) 
en gemengde gisting (type Bacchus).

U kan ‘Het Bierkasteel’ individueel of in 
groep bezoeken, daarnaast is het ook 
een ideale locatie voor feesten en events.  
Geregeld pakt Van Honsebrouck uit 
met innovaties, al dan niet geïnspireerd 
door bestaande bierstijlen en bieren. 
Cuvée du Chateau is als een jarenlang 
op fles gerijpte Kasteel Donker. Het 
degustatiebier Trignac XII is een op 
gebruikte cognacvaten gerijpte Kasteel 
Tripel. Barista Chocolate Quad verenigt 
bier, koffie en chocolade. Filou is een 
sterke blonde doordrinker. Het donkere 
Slurfke verschijnt voor het eerst op het 
televisiescherm in Thuis, het meest 
populaire feuilleton op de VRT.
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het bierkasteel,
een unieke totaalbeleving

het bierkasteel

Meteen na de opening ontpopte ‘Het 
Bierkasteel’ zich tot een verplichte stop 
voor zowel binnen- als buitenlandse 
liefhebbers van het goede leven. Van 
een lekker speciaalbier, een huisberei-
de maaltijd en een brok geschiedenis 
zeg maar.

‘Het Bierkasteel’ staat open zowel voor 
groepen, bedrijven en verenigingen als 
voor de individuele levensgenieter of 
het gezin op zoek naar een daguitstap 
met meerwaarde. ‘Het Bierkasteel’ is 
makkelijk bereikbaar en beschikt over 
een parking voor 250 wagens.

Meer info op 
www.bierkasteel.be

‘Het Bierkasteel’ is een multifunctionele 
event-, ontspannings- en belevings-
ruimte waar u letterlijk en figuurlijk kan 
proeven van het brouwersambacht, 
overgoten met een hightech sausje. 
Genieten, degusteren, feesten, ont-
dekken, vergaderen … dit alles krijgt 
er een nieuwe dimensie die u niet voor 
mogelijk houdt.
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michelle’s pub
bezoekerscentrum
brasserie
eventlocatie
bierboetiek
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Michelle studeerde af aan de hotel-
school Ter Duinen en genoot ook een 
opleiding aan de School for Butlers and 
Hospitality in Hertsberge.

Er zijn 7 bieren op tap verkrijgbaar 
en de rest van ons gamma op fles. 
Daarnaast bieden we ook warme en 
koude snacks en biercocktails aan.

Op regelmatige basis worden ook 
seizoensbieren geserveerd.

Meer info via 
www.bierkasteel.be
info@bierkasteel.be
051 62 25 43

In 2017 kreeg ‘Het Bierkasteel’ er met 
Michelle’s Pub een nieuwe trekpleister 
bij. Daarmee maakte de zesde ge-
neratie binnen onze brouwersfamilie 
zijn intrede.

Michelle’s Pub wil een gemoedelijk 
kader creëren waar voortaan ook 
passanten en liefhebbers van onze 
bieren welkom zijn. Het wordt een 
verlengstuk van onze brasserie waar 
ook de brouwerijbezoekers van hun 
tasting kunnen genieten.

proef onze befaamde bieren
in een gezellig kader

michelle’s pub
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er zijn 7 bieren
op tap verkrijgbaar
en de rest van ons
gamma op
fles.
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steek iets op
van het brouwersvak

bezoekerscentrum

Met achteraf een leuke attentie: een 
fles speciaalbier 75 cl en 2 degusta-
ties van onze wereldvermaarde bieren 
uiteraard.

De bottelarij is operationeel van 
dinsdag t.e.m. donderdag, wanneer 
de bottelarij gesloten is worden er  
multimediafilmpjes getoond tijdens 
de rondleiding.

Meer info en reservaties via  
www.bierkasteel.be 
info@bierkasteel.be
051 62 27 30

Ook als bezoekerscentrum verdient 
‘Het Bierkasteel’ zijn sporen. Het is 
de startplaats voor een inspirerend 
brouwerijbezoek onder begeleiding 
van een gids met ondersteuning van 
strategisch geplaatste screens en 
headsets in 5 talen. Ontdek hoe het 
eraan toe gaat in de brouwzaal, de 
bottelarij, de verpakkingsafdeling en 
de foederzaal. 
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BEZOEK  
DE MODERNSTE  
BROUWERIJ VAN  
EUROPA.
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Onze chefs bereiden er gezonde 
en overheerlijke gerechten op een  
exclusieve ‘Mibrasa’ houtskooloven.  
In de brasserie kan u degusteren van de 
kaart of kiezen voor de businesslunch. 
De toog en de open keuken vormen 
het ideale kader voor een gezellige 
foodsharing.

Meer info en reservaties via  
www.bierkasteel.be
brasserie@bierkasteel.be  
051 62 27 31

Wat mag u van ‘Het Bierkasteel’ ver-
wachten? Ten eerste is er de hippe 
brasserie. Het inspirerende interieur 
wordt gedomineerd door de open 
keuken en het haardvuur maar de echte 
blikvanger is de imposante muur met 
29 tapkranen. 

sfeer, van de kaart
en van het vat

brasserie



29

wereldse
gerechten met
bier als
smaakmaker
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imponeer familie, vrienden,
klanten of medewerkers

eventlocatie

Volgens de aard en de grootte van 
uw event kan u kiezen uit zalen 
voorzien van de nieuwste multi- 
mediatechnieken. 

Er zijn de bedrijfsgerichte Board-
rooms en de Balzaal. De ruime bui-
tenpatio, een hedendaagse interpre-
tatie van de klassieke kasteeltuin, 
leent zich perfect voor een receptie 
of walking dinner.

Meer info, reservaties of 
offertes op maat via
www.bierkasteel.be
info@bierkasteel.be
051 62 27 30

Op zoek naar een originele locatie 
voor een onvergetelijk bedrijfs- of 
trouwfeest? Als eventlocatie zorgt 
‘Het Bierkasteel’ voor een unieke 
touch. Het betreft hier een totaal 
nieuw concept waar authenticiteit 
en modernisme elkaar ontmoeten, 
met bier als bindmiddel natuurlijk. 
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Onze eigen  
chefs bezorgen U 
een onvergetelijke 
culinaire ervaring





39

ultramoderne en  
authentieke zalen 
met een capaciteit 
van 16 tot 400  
personen
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de ultieme droom van
elke bierliefhebber

bierboetiek

De boetiek is ruim, luchtig en over-
zichtelijk ingericht en biedt door een 
glazen wand een zicht op de houten 
tonnen waarin het bier ligt te rijpen.

Meer info via 
www.bierkasteel.be
bierboetiek@bierkasteel.be 
051 62 27 33

In onze Bierboetiek vindt u alles wat 
het hart van elke bierliefhebber snel-
ler doet slaan: een ruim assortiment 
aan bieren in originele geschenkver-
pakking, bierpralines, bierglazen met 
hoge gebruiks- of verzamelwaarde en 
allerhande biergeschenken waaronder 
ook textiel en merchandising artikelen. 
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onze bierpralines
zijn exclusief  
verkrijgbaar in  
‘het bierkasteel’ en 
worden wereldwijd 
gesmaakt.





onze bieren

Meer bier info: 
www.vanhonsebrouck.be



Bierkasteel Van Honsebrouck 
Brouwerijstraat 1 - 8870 Emelgem (Izegem)

(GPS: Ingelmunstersestraat 46 - 8870 Emelgen (Izegem)

Brouwerij: +32 (0)51 33 51 60
Brasserie: +32 (0)51 62 27 31 

Visits & Events: +32 (0)51 62 27 30
Bierboetiek: +32 (0)51 62 27 33 

Michelle’s pub: +32 (0)51 62 25 43

www.bierkasteel.be - www.vanhonsebrouck.be


