
Bierwijzer “Brussels Beer Project” 

 
“We hebben dit project gebouwd op basis van samenwerking, experimenteren en positieve  impact.” 

Leave the abbey, join the playground! 

Geboren in 2013 met Olivier & Sébastien, werd het project vanaf het begin ondersteund door een 

actieve community. 

Het vertegenwoordigt een alternatieve kijk op Brussel: multicultureel, eigentijds en levendig!   

België is geen stoffig biermuseum en het is onze missie om het bierverhaal van vandaag en morgen te blijven 

schrijven.   

We brouwen elke week een nieuw bier, we verwelkomen brouwers van over de hele wereld en 

onze community is er altijd bij betrokken.   

Naast bier willen we een voorbeeld zijn van een verantwoordelijk bedrijf met een reden om trots te zijn op 

onze community. 5 jaar geleden brouwden we het eerste bier van onverkocht brood ter wereld, nu een 

symbool van circulaire economie. 

Zo proberen we steeds onze grenzen te verleggen! 

BUITEN DE GEBAANDE PADEN 

“We brouwen zoals chefs koken.“ 

Het maakt deel uit van de cultuur van thuisbrouwen waarmee het project is begonnen en het voelt 

natuurlijk voor ons aan. Er wordt ons wel eens gevraagd of onze inspiratie op zijn einde loopt voor het 

creëren van nieuwe bieren na de paar honderden die de afgelopen jaren zijn gebrouwen. Het antwoord is 

duidelijk: we willen altijd iets nieuws proberen!   

Sigarenbladeren uit Nicaragua, bloemen uit Japan, pasteis de nata van de beste Portugese bakkerij in de 

stad, noem maar op, wij brouwen het! In ons team van 30+ mensen rekenen we op 10 nationaliteiten en de 

ideeën stromen binnen met de snelheid van het licht. Alleen al ons team van brouwers komt uit Brazilië, het 

VK, de VS, Portugal en België. Verwacht vuurwerk!  



Delta IPA         €3 

 
IPA – 6.5% 

Delta IPA was het eerste door BBP uitgebrachte bier, een India Pale Ale met mooie fruitige Citra en Smaragd 

hop. De kleur is goudblond met koperglans en een forse witte schuimkraag. Het bier heeft een krachtige 

geur van dennennaalden, citrus, hop en tropische vruchten. In de mond domineren sappige tropische 

vruchten, harsachtige groene kruidenachtige hop met een zurig citroensmaak op de achtergrond. Langdurige 

droge en bittere afdronk. 

 

 

Jungle Joy         €3.5 

 

Fruit bier - 6.6% 

Jungle Joy is een exotische voorstelling van mango en passievrucht in een bier, zonder toegevoegd suiker en 

artificiële aroma’s. De Jungle Joy heeft een balans van fruitige toetsen met een lichte zurigheid. Het is de 

moderne versie van een fruitig biertje. 



Dark Sister         €4 

 
Black IPA- 4.2% 

Het begon met het brouwen van een vernieuwend Kerstbier. Zo werd de Black IPA geboren, waarvan het 

succes zelfs tot na de feestdagen bleef aanhouden. Het is de donkere variant van de IPA Delta, vandaar de 

naam.  

Een intens mooie Black IPA die gebruik maakt van gebrande en chocolademouten die dit bier een koffie en 

chocoladetoon geven dat samen met de fruitige hopsoorten zorgen voor een ware smaak explosie. Een mooi 

balans tussen de volle smaak van de mouten en een aangename hopbitterheid. 

Tough Cookie        €4 

 

Speculoos stout– 6,5% 

Tough Cookie is een collab met Maison Dandoy, een Brusselse delicatessenwinkel sinds 1829. 

Voor deze collab hebben we gebroken speculaaskoekjes van Dandoy gebruikt die het bier een mooie 

afwerking geven van kerstkruiden plus wat chocolade en koekjestoetsen; typisch voor de gebakstouts.  

Maison Dandoy neemt de circulaire economie ook zeer serieus en dit was de gelegenheid om een nieuw 

koekjesrecept voor hen te creëren. En wat is er beter dan een nieuw koekje met onze gebruikte granen? Als 

Tough Cookie is deze nieuwe creatie een mix van vakmanschap en innovatie die het programma met 

gebruikte granen een stukje verder brengt.   



Pico Bello         €3 

 
Alcohol Free Hazy IPA - 0.3% 

In een wereld die verzadigd is met smaakloos en te zoete alcoholvrije bieren, lanceert het Brussels Beer 

Project het eerste alcoholvrije Belgische craft bier met Pico Bello, een hazy sour IPA die u werkelijk 

meesleurt.Pico Bello is via een natuurlijk proces gebrouwen is en een eigentijds stijl heeft. Het bier heeft 

immers geen industrieel proces ondergaan van de-alcoholisatie, meestal leidend tot het verwijderen van 

vele aroma’s. Integendeel, BBP heeft samen gewerkt met deProef aan alternatieve fermentatie met 

giststammen die fruitige esters creëren met een minimale alcoholproductie. 

Deze hazy sour IPA zal u verrassen met zijn zeer fruitige aroma’s, een welkome zuurtegraad die breekt met 

de zoete alcoholvrije bieren waaraan we gewend zijn van de traditionele brouwer, en een vleugje bitterheid. 

Dit is dus veel meer dan een alcoholvrij, caloriearm bier, maar een zeer verfrissend bier, vol van smaken, dat 

geen keuze maakt tussen alcoholvrij en smaak. 

Pico Nova         €3 

 

Alcohol Free West Coast IPA - 0.3% 

Na het success van Pico Bello vergroten ze bij Brussels Beer Project hun AF gamma met Pico Nova, een 

alcoholvrij bier met een stevige bitterheid. Het bier is gebaseerd op een West Coast IPA . Dit zijn in de regel 

stevig gehopte en aromatische bieren met een uitstekende mout en hopbalans en een ABV van rond de 

6,5%. Het nieuwe bier van BBP 'has it all', behalve de alcohol. Het is gebrouwen met drie hop variëteiten uit 

Yakima Valley en vijf moutsoorten. Het resultaat is een fris en heel doordrinkbaar bier. 



Petite Pepite      €3,5 

 

Habanero Gose - 4.8% 

Dit tarwebier in Duitse stijl bevat zout als speciale toets aan een zachtzurig bier met abrikozen, limoensap & 

een vleugje bloemige & kruidige habanero pepers. Een verfrissend ziltig zomerbier dat je dorstig maakt voor 

de volgende slok! 

Gose is een sour bier in Duitse stijl, beide geassocieerd met de steden Goslar en Leipzig. Het is als een 

Berliner Weisse maar met koriander en zout. Het zout in dit bier versterkt de andere ingrediënten, in dit 

geval limoen en abrikozen. 

Minotaure (250 ml)     €5 

 

Imperial Red Ale BA in Burgundy Barrels – 8,6% 

Minotaure is een Imperial Red Ale, gerijpt in Bourgondische vaten, gemengd tot  perfectie. 

Een 8,6% Imperial Red Ale BA op Bourgondische vaten (Vosne-Romanée + Rully). Mengeling van 80% 

Imperial Red Ale gedurende 5 maanden gerijpt in Vosne-Romanée vaten en 20% Imperial Red Ale gedurende 

3 jaar gerijpt in Rully vaten.  

Eén woord, GENIET ! 


