
graag bestellen aan de toog · please order at the bar

menu 2023

Openingsuren | Opening hours

Woensdag: van 10u tot 17u, we serveren tot 16u
Vrijdag en zaterdag: van 12u tot 20u, we serveren tot 19u

Wednesday: 10 AM - 5 PM we serve until 4 PM
Friday and Saturday: 12 PM - 8 PM we serve until 7 PM

Shop menu : lambikodroom.be/shop
Free Wi-Fi : lambik-O-droom

Untappd locatie | Untappd venue:
Brouwerij 3 Fonteinen & lambik-O-droom

We willen iedere bezoeker de kans bieden op een optimale proefbeleving. Daarom kiezen we ervoor de lambik-O-droom 
en haar terras af te bakenen als rookvrije zone. Roken is enkel toegestaan buiten de poort, hier is een peukenzuil voorzien. 
Bedankt voor uw begrip.
 
We aim to offer every visitor the best possible tasting experience. Therefore we choose to define the lambik-O-droom and its 
turf as a smoke-free zone. Smoking is only allowed outside the gate, where a cigarette butts column is provided. Thank you for 
your understanding.



evenementen | events 2023
aankomende evenementen in de lambik-O-droom 

upcoming events in the lambik-O-droom

VRIJDAG | FRIDAY 1 SEPTEMBER 2023 
ZONDAG | SUNDAY 3 SEPTEMBER 2023
Naar jaarlijkse gewoonte zullen de Open Bier Dagen 
plaatsvinden tijdens het eerste weekend van september 
van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september. (onder 
voorbehoud van extra data)
 
De toegang is gratis en iedereen is welkom. Aarzel zeker niet 
om vrienden en familie uit te nodigen!

.

As is tradition, The Open Beer Days will take place during 
the first weekend of September from Friday 1st to Sunday 
3rd of September. (subject to additional dates)
 
Admission is free and everyone is welcome. Do not hesitate 
to invite friends & family!

15de editie 
Open Bier Dagen

15th edition
Open Beer Days



suggesties | suggestions
een selectie van onze favoriete flessen op dit moment 

a selection of our favourite bottles at the moment

Kweepeer 
blend nr. 51 • 17-03-2022 · 75cl · € 18

EN | For this Kweepeer we macerated quinces from different organic fields around Flanders. We put them for almost 
four months on young lambik and blended them with some more young lambik before bottling. It is hard to put a correct 
fruit intensity level as the massive quinces give off their flavours and aromas but do not really get disintegrated into the 
lambik. We did macerate 50/50 quince and lambik. So quite intense nonetheless.

Vlierbloesem
blend nr. 80 • 03-06-2022 · 75cl · € 18

EN | For this Vlier, we macerated freshly picked blossoming elderflowers on two-year old lambik and blended with 
some more two-year old. The weighted average age of this Vlier amounts up to more than 27 months upon the day of 
bottling. Of the grains that we used during brewing, more than two thirds were sourced in our cereal collective, mostly 
in Pajottenland. The hops were, on average, 18 years old while brewing. Small batch blend. 100% 3 Fonteinen.

Oude Lambik 2017
21-03-2023 · 75cl · € 16

EN | The foundation and our essence: lambik as it should be; pure, spontaneous and complex. For six years, three 
consecutive brews from March 2017 fermented and matured in the same oak barrel. This fine lambik was bottled in a 
dark brown bottle and finished with the most excellent cork. For even longer cellar ageing.

NL | De basis en onze essentie: lambik zoals ‘m moet zijn; puur, spontaan en complex. Zes jaar lang hebben drie 
opeenvolgende brouwsels van maart 2017 gegist en gerijpt op één en hetzelfde eikenhouten vat. De fijne lambik werd 
afgevuld in een donkerbruine fles en afgewerkt met het beste kurk. Voor een nog langere kelderbewaring.



Oude Lambik
20cl glas · glass  € 3 
0,5L kruik · jug  € 7 
1L kruik · jug  € 12 

NL | Het begint allemaal met dit… Spontaan gefermenteerd op een koelschip in de 
Zennevallei en daarna enkele jaren gerijpt op eikenhouten vaten

•

EN | It all begins with this … Spontaneously fermented on a coolship in the Senne 
valley and then aged for a few years on oak barrels

Faro (handpomp)
Traditioneel | Traditional · 20cl glas · glass € 3
Klassiek | Classical · 20cl glas · glass  € 3 

NL | Faro Traditioneel is jonge lambik met ingekookte wort, vers van de eerste
running van de maischketel. Faro Klassiek is jonge lambik is met kandijsuiker. 
Faro wordt vers gemaakt en op gezette tijden geserveerd in de lambik-O-droom.

•

EN | Faro Traditional is young lambik with reduced wort fresh off the
first running of the mash kettle. Faro Classical is young lambik with candy sugar. 
Faro is made fresh and served at given times in the lambik-O-droom. 

lambik

Check het menu + lijst aan de bar. Bieren uit het vat zijn vers van het vat of vers gemaakt (in het geval van faro); 
geserveerd uit een fles, een lambikkruik of uit de handpomp.

•

Check the menu + list at the bar. Beers from cask are fresh from the barrels or freshly made (in case of faro); 
served from a bottle, a lambik jug or from the hand pump.

Oude Lambik 2017
21-03-2023 · 75cl · € 16

EN | The foundation and our essence: lambik as it should be; pure, spontaneous and complex. For six years, three 
consecutive brews from March 2017 fermented and matured in the same oak barrel. This fine lambik was bottled in a 
dark brown bottle and finished with the most excellent cork. For even longer cellar ageing.

NL | De basis en onze essentie: lambik zoals ‘m moet zijn; puur, spontaan en complex. Zes jaar lang hebben drie 
opeenvolgende brouwsels van maart 2017 gegist en gerijpt op één en hetzelfde eikenhouten vat. De fijne lambik werd 
afgevuld in een donkerbruine fles en afgewerkt met het beste kurk. Voor een nog langere kelderbewaring.



Spelingen van het Lot

Deze serie van acht Spelingen van het Lot staat in het teken van de rijping van dezelfde lambikken op 
verschillende types houten vaten. De lambikken komen van twee verschillende brouwsels, volledig 

gebrouwen met granen uit ons eigen granennetwerk en dus 100% bio. De verschillende vat-houtsoorten 
zijn: Amerikaanse eik, Duitse eik, acaciahout, de combinatie Duitse eik en acaciahout, kastanjehout, 

essenhout, kersenhout en moerbeihout. 
· 

This series of eight Spelingen van het Lot feature the ageing of the same lambikken on different wooden 
barrels. The lambikken come off two different brews, fully crafted with cereals sourced from our cereal 
collective and fully organic. The different wood types used are: American oak, German oak, acacia, the 

combination of German oak and acacia, chestnut, ash, cherry and mulberry.

SvhL XVIII.i - Single Wood | Amerikaanse Eik
blend 109 • bottle count: 513

08-09-2022 75cl 20 €

SvhL XVIII.ii - Single Wood | Duitse Eik
blend 110 • bottle count: 510

08-09-2022 75cl 20 €

SvhL XVIII.iii - Single Wood | Duitse Eik + Acacia
blend 111 • bottle count: 530

08-09-2022 75cl 20 €

SvhL XVIII.iv - Single Wood | Kastanje
blend 112 • bottle count: 486

08-09-2022 75cl 20 €

SvhL XVIII.v - Single Wood | Es
blend 113 • bottle count: 477

08-09-2022 75cl 20 €

SvhL XVIII.vi - Single Wood | Kers
blend 114 • bottle count: 454

08-09-2022 75cl 20 €

SvhL XVIII.vii - Single Wood | Moerbei
blend 115 • bottle count: 507

08-09-2022 75cl 20 €

SvhL XVIII.viii - Single Wood | Acacia
blend 116 • bottle count: 496

08-09-2022 75cl 20 €



Oude Geuze

Oude Geuze 2022 · blend nr. 98 28-07-2022 37,5cl 6,5 €

Oude Geuze 2022 · blend nr. 75 24-05-2022 75cl 11,5 €

Oude Geuze Geturfd 2022 · blend nr. 94 26-07-2022 75cl 11,5 €

Oude Geuze + honing 2018 · blend nr. 61 06-06-2018 75cl 16 € 

Oude Geuze 2017 · blend nr. 27 29-03-2017 75cl 17 €

Oude Geuze 2016 · blend nr. 8 25-11-2016 75cl 18 €

Cuvée Armand & Gaston · blend nr. 8 27-11-2019 37,5cl 8,5 €

Cuvée Armand & Gaston · blend nr. 9 16-12-2021 75cl 17 €

Cuvée Armand & Gaston Het Bezoek | The Visit · blend nr. 55 22-06-2021 150cl 40 €

Oude Geuze is een assemblage van lambikken van één, twee en minstens drie jaar oud.
Oude Geuze is a blend of one-, two- and at least three-year old lambikken

Oude Geuze Golden Blend · blend nr. 33 09-03-2021 75cl 18 €

Oude Geuze Golden Blend 12-03-2014 37,5cl 25 €

Oude Geuze Golden Blend 12-12-2014 75cl 45 €

Oude Geuze Golden Blend is een assemblage van van één tot (minstens 25%) vier jaar oude lambik. 
Oude Geuze Golden Blend is a blend of one- to at least 25% four-year old lambikken.

Oude Geuze Platinum Blend · blend nr. 59 08-04-2022 75cl 21 €

Cuvée Miel · blend nr. 89 30-06-2022 75cl 18 €



Zenne y Frontera

In 2012 trokken Armand en maître-sommelier Andy De Brouwer naar de traditionele sherryhuizen van Sevilla. 
Ze ontdekten vele gelijkenissen tussen lambik en sherry, die beiden in houten vaten rijpen met een natuurlijke 

flor ter bescherming tegen de zuurstof. Enkele sherry-vaten belandden uiteindelijk in Beersel, waar vervolgens 
lambik op gedaan werd. Zenne y Frontera is het resultaat van die samenwerking van enkele koppige karakters. 

•

On a beautiful day in 2012 Armand and maître-sommelier Andy De Brouwer went out to visit the traditional 
sherry houses in Sevilla. They discovered many similarities between lambik and sherry, using wooden casks and 
both forming a natural layer of flor for protection. A first batch of sherry-casks ended up in Beersel, to be filled 

with lambik very soon after. Zenne y Frontera is the result of the cooperation of a few stubborn characters.

Zenne y Frontera· blend nr. 93 20-07-2022 75cl 33,5 €

Zenne y Frontera· blend nr. 107 07-09-2022 75cl 33,5 €

Zenne y Frontera· blend nr. 72 18-05-2022 150cl 67,5 € 

Zenne y Frontera· blend nr. 74 20-05-2022 150cl 67,5 €



Armand’4 seizoenen | seasons

Schatten uit onze kelder - Precious treasures

Armand’4 · Lente 19-03-2010 75cl 70 €

Armand’4 · Zomer  26-03-2010 75cl 70 €

Armand’4 · Herfst  02-04-2010 75cl 70 € 

Armand’4 · Winter  22-04-2010 75cl 70 €

Oude Geuze Vintage

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston Vintage · 2019 21-11-2019 37,5cl 13 €

Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston Vintage · 2018 08-05-2018 150cl 50 €

Oude Geuze Vintage · 2019  10-10-2019 37,5cl 12 €

Oude Geuze Vintage · 2014  09-01-2014 75cl 35 € 

Oude Geuze Vintage · 2012  23-02-2012 37,5cl 20 €

Oude Geuze Vintage · 2012 26-01-2012 75cl 40 €

Oude Geuze Vintage · 2010 08-03-2010 37,5cl 25 €

Oude Geuze Vintage · 2008 04-04-2008 37,5cl 30 €

Oude Geuze Vintage · 2004 magnum 01-12-2004 150cl 135 €



Doesjel

Doesjel verwijst naar de gist die als het ware is “ingedoesjeld” of ingedommeld is. “Doesjelen” is een lokaal 
dialectwoord voor dat typische slaperige klopje dat je na het middageten kan krijgen. Een Doesjel kan trouwens 

na enkele jaren toch nog spontaan een geuze worden! Zo heeft een Doesjel uit 2009 sinds enkele jaren een 
mooie schuimkraag en was de Oude Geuze Vintage Magnum uit 2004 de eerste jaren plat.

•

Doesjel refers to the yeast that has “dozed in”. “Doesjelen” is a local dialect word for that typical little sleepy 
knock you get after lunch. After a few years, a Doesjel could still spontaneously become a geuze! For example, 

the Doesjel from 2009 has developed a nice carbonation and head over the last several years and the Oude 
Geuze Vintage Magnum from 2004 remained flat in the first few years

Doesjel 01-12-2020 75cl 10 €

Golden Doesjel  02-05-2013 37,5cl 20 €

Doesjel 10-12-2009 37,5cl 22,5 € 



fruitlambikken

Druif Riesling · blend nr. 50 17-03-2022 75cl 25 €

Druif Spätburgunder · blend nr. 22 25-01-2022 75cl 25 €

Druif Muscaris · blend nr. 23 27-01-2022 75cl 25 €

Druif Dornfelder/Kriek · blend nr. 28 08-02-2022 75cl 22,5 €

Pruim Brusselse Datjes · blend nr. 6 07-12-2021 75cl 22,5 €

Pruim Belle De Louvain · blend nr. 17 13-01-2022 75cl 22,5 €

Pruim Mirabelle · blend nr. 21 21-01-2022 75cl 22,5 €

Vlierbloesem · blend nr. 79 03-06-2022 75cl 18 €

Vlierbloesem · blend nr. 80 03-06-2022 75cl 18 €

Kweepeer · blend nr. 51 17-03-2022 75cl 18 €

Rabarber Oogst 2022 · blend nr. 121 28-09-2022 75cl 18 €



fruitlambikken

Schaarbeekse Kriek oogst 2014 30-01-2015 75cl 50 €

Schaarbeekse Kriek oogst 2015 09-06-2016 75cl 42,5 €

Intens Rood · blend nr. 78 21-09-2021 37,5cl 10 €

Oude Kriek 2015 19-01-2015 75cl 25 €

Oude Kriek · blend nr. 29 10-02-2022 37,5cl 8 €

Framboos · blend nr. 14 18-12-2019 37,5cl 12 €

Hommage 2015 30-06-2015 75cl 40 €

Hommage · blend nr. 71 17-06-2020 37,5cl 11 €

Aardbei Oogst 2022 · blend nr. 92 20-07-2022 75cl 20 €

Honingbes · blend nr. 103 12-08-2022 75cl 25 €



andere bieren | other beers

Tuverbol 2022 · blend nr. 65 
Assemblage van Loterbol Blond - een blond bier van hoge gisting - en 3 Fonteinen lambik.
Blend of Loterbol Blond - a top-fermented blondebeer - and 3 Fonteinen lambik.

05-05-2022 37,5cl 8 €

Beersel Lager 33cl 3 €

Beersel Blond 33cl 3,5 €

andere dranken | other drinks

gratis kraantjeswater · tap staat naast de bar 
free tapwater · tap is close to the bar

bruisend | sparkling water 2,5 €

bio appelsap | organic applejuice 3 €

limonade | soda · pompelmoes | grapefruit 
pompelmoes met een vleugje ananas - grapefruit with a hint of pineapple · Ritchie

27,5cl 3,2 €

limonade | soda · citroen | lemon 
citroen met een vleugje framboos - lemon with a hint of raspberry · Ritchie

27,5cl 3,2 €

artisanele siroop met bruiswater | artisan syrup with sparkling water 
pompelmoes, perzik of myrtille - grapefruit, peach or blueberry · Bigallet

25cl 3 €

single espresso · americano 
lokaal gebrand door - locally roasted by GUST 

2,5 €

cappuccino · dubbele espresso | double espresso 
lokaal gebrand door - locally roasted by GUST

4 €

thee | tea · 2-3 tassen | cups 
zwarte thee India | back tea India · Nilgiri Thiashola 
groene thee China | groene thee China · Rooibos orange Sanguine

4,5 €



Onze liefde en respect voor natuurwijnbouwers is groot. Geïnspireerd door hun ambacht, zijn we 
enkele jaar geleden terug gestart met het plukken van druiven en het creëren van druivenlambikken en 

wijn-lambikhybrides. We bieden een selectie van wijnen aan die je naast de druivenlambik kan proeven en die 
met hetzelfde type druif / dezelfde druif - en van dezelfde wijnmaker - gemacereerd werd.

Our respect for natural winemakers is big. Inspired by their craft, a few years ago, we started picking grapes 
again and creating grape lambics and wine-lambik hybrids. We offer a selection of wines by the bottle that you 
can taste side by side with the grape lambik, of which the respective grape has been used to macerate on - and 

from the same winemaker.

natuurwijn | natural wine

Ginglinger Gewürztraminer 2020
75cl · € 30 · Alsace, Frankrijk | France

NL | Jean Ginglinger maakt natuurwijn in Pfaffenheim, in de Elzas. Hij werkt op 15 hectare schitterende wijngaarden. Een 
erfgenaam van twaalf generaties wijnmakers, sinds 1610. Sinds 2001 Demeter en bio-dynamisch gecertificeerd en sinds 
kort werkt Jean ook weer met een paard in zijn wijngaarden.

Gewürztraminer is een witte druif en is één van de “edele” rassen uit de Elzas. Het Duitse woord Gewürz staat voor 
kruidig. De geur en de smaak van de Gewürztraminer zijn bijzonder expressief en aromatisch.

EN | Jean Ginglinger makes natural wine in Pfaffenheim, Alsace region. He works on 15 hectares of maginificent 
vineyards. He is the heir to 12 generations of winemakers, since 1610. Since 2001 they are certified Demeter and 
biodynamic, and recently Jean also recently started working with a horse in his vineyards again.

Gewürztraminer is a white grape and is one of the “noble” varieties from Alsace. The German word Gewürz stands for 
spice. The smell and taste of the Gewürztraminer is expressive and aromatic.



om te eten | to eat

macadamia notenmix | nut mix
kort gebrand en licht gezouten | little roasted, slightly salted 100gr 2,5 €

bevat cashewnoten, macadamia noten, pecannoten, amandelen, hazelnoten, plantaardige olie, zeezout
contains cashews, macadamia nuts, pecans, almonds, hazelnuts, vegetable oil, sea salt

een balleke | meatballeke 
met mosterd | with mustard

115 gr 4,5 €

een schelleke paté | a slice of paté 
met zuurdesembrood | with sourdough bread

150 gr 8,5 €

tapenade tomaat | tomato dip 
met crackers | with crackers

140 gr 5 €

pas de Geuze kaas | cheese 
met zuurdesembrood | with sourdough bread

200gr 15 €

Comté jeune kaas | cheese 
met zuurdesembrood | with sourdough bread

200 gr 15 €

extra brood | additional bread 1 €

Pas de Geuze is onze variant van de bekende Pas de Rouge van de bio-kaasmakerij 
Het Hinkelspel in Gent. Pas de Rouge is een rauwmelkse paterskaas met gewassen 
korst die Elsen Kaasambacht uit Leuven nog twee weken laat rijpen in onze Oude 
Geuze. 
 
Pas de Geuze is our variant of the traditional Pas de Rouge cheese made by the 
organic cheese farm Het Hinkelspel in Ghent. Pas de Rouge is a raw-milk monastery 
cheese with a washed rind that Elsen Kaasambacht matures for two more weeks in 
our Oude Geuze.

ELSEN
KAASAMBACHT

een Pas de Geuze portie om mee te nemen

a portion of Pas de Geuze to take away

10€ / 200gr 



om te eten | to eat

sardienen | sardines La Perle des Dieux « Millésimées »
met zuurdesembrood | with sourdough bread

sardines 2019 « Le cabaret de Lulu » 115gr 7,5 €

sardines 2018 « Lulu en sari indien » 115gr 8,25 €

sardines 2017 « Le défilé de Lulu » 115gr 9 €

Combineer kunst met sardienen en u komt terecht bij de Millésimées reeks – oftewel “vintage” sardienen – van 
het Franse merk La Perle des Dieux. Het gaat telkens om werken in beperkte oplage die deze heerlijke sardienen 
versterken in extra vierge olijfolie waarvan de smaak met de jaren alleen maar beter wordt.

·
When art invites itself into canned sardines, it offers us the Millésimées series, a range of “vintage” sardines, 
produced by the French brand La Perle des Dieux. Limited edition works that enhance these delicious sardines 
in extra virgin olive oil that improve over time.

kriekensorbet | cherry sherbet 
gemaakt met het resterende fruit na maceratie, bevat nog een restpercentage alcohol 
made with the remaining fruit after maceration, still contains a residual percentage of alcohol

160ml 4,95 €



spellen | games 

pétanque
DE PÉTANQUEBALLEN ZIJN VERKRIJGBAAR AAN DE TOOG 
THE PETANQUE BALLS ARE AVAILABLE AT THE COUNTER 

spelregels | game rules
NL | Een partij pétanque is eenvoudig... zorg dat uw ballen uiteindelijk dichter bij 
de cochonnet liggen dan de ballen van uw tegenstander. Wie 13 punten heeft, 
heeft gewonnen!

EN | A game of pétanque is easy ... make sure that your balls are in the end 
closer to the cochonnet than the balls of your opponent. Whoever has 13 points 
wins!

een spelletje Mijole | a game of Mijole 
MUNTEN VERKRIJGBAAR AAN DE TOOG | COINS AVAILABLE AT THE COUNTER
 
de geschiedenis | the history 
NL | Mijole (spreek uit ”mizjol”) is een volksspel dat gemakkelijk gespeeld kan worden 
op cafe, en genoemd naar het Brussels dialect voor het vrouwelijk geslachtsorgaan. In 
1912 stichtte auteur Herman Teirlinck de Mijol Club, een vriendenkring bestaande uit 
geletterden en kunstenaars zoals Ernest Claes, Marc Galle, Maurice Roelants en Gerard 
Walschap. Zij vergaderden iedere vrijdagavond en schuwden een spel Mijole en een 
glas geuze niet. Na Teirlincks verhuis naar Beersel in 1935, vond de club onderdak in 
café-restaurant 3 Fonteinen. 

EN | Mijole (pronounced “mizjol”) is a traditional game that easily can be played at a bar, and it is being named after 
the Brussels dialect for the female reproduction organ. In 1912 renown Flemish author Herman Teirlinck founded the 
Mijol Club, a group of lettered friends and intellectuals such as Ernest Claes, Marc Galle, Maurice Roelants and Gerard 
Walschap. They gathered every Friday evening accompanied by a game of Mijole and a glass of geuze. When Teirlinck 
moved to Beersel in 1935, café-restaurant 3 Fonteinen became their headquarters. 

spelregels | game rules 
NL | Mijole wordt gespeeld door het werpen van metalen schijven naar een houten bak met een gat in, de mijole. 

• Elke speler werpt zes metalen schijven, staande op een afstand van 2.5 meter. 

• Een schijf in de mijole (het gat) levert drie punten op, een schijf die de middenlijn raakt twee punten,   
enkel in de houten bak 1 punt en buiten de bak min een punt. 

• De winnaar is diegene met de meeste punten. 

EN | Mijole is being played by throwing metal disks to a wooden board with a hole in the middle, the mijole. 

• Each player throws six metal disks, standing at a distance of 2.5 meters. 

• A disk in the mijole (the hole) earns three points, a disk that touches the center line two points,     
in the board one point and outside the board minus one point. 

• The winner is the person who earned the most points. 



Brouwerij 3 Fonteinen engageert zich om een (her)nieuw(d) en duurzaam model voor de (lokale) landbouw uit te tekenen. Het 

eerste succes van ons Pajots GranenNetwerk is geënt op een sterke gemeenschap van gepassioneerde boeren, samenwerking 

rond gedeelde teeltrotaties, uitwisseling van kennis en ervaring en - bovenal - een eerlijke prijs. Want de waarde en de terroir 

van lambik en geuze zit niet alleen in de lucht; het begint op het land en in de grond. Door terug te gaan naar de beginselen van 

de lambiktraditie - veel lambik- brouwerijen waren deel van boerderijen - willen we échte lambik relevant houden voor altijd. 

Tegelijkertijd kunnen we de nodige veerkracht in de Pajotse landbouw brengen door iedereen mee in te laten staan voor een 

waardevolle korte keten. Van grond tot de geuze; daar geloven wij nogal neig in! En daarna volgt de rest van België wel...

Brouwerij 3 Fonteinen is committed to shaping a (re)new(ed) and sustainable model for (local) agriculture. The first success of 

our Pajot Cereal Network is entirely based on a strong community of passionate farmers, a close cooperation around a shared 

cultivation rotation, exchange of expertise and experience and - above all - a fair price. Because the real value and the terroir of 

lambik and geuze is not bound to the air; it starts on the land and in the ground. By returning to the roots of lambik tradition - a 

lot of lambik breweries were a part of farms - we would like to keep the relevance in “real” lambik for the long run. At the same 

time, we can bring the much-needed resilience into Pajot agriculture by involving all people in a short and valuable chain. From 

land to lambik, from grain tot geuze, from farm to fruit lambik, from barn to bottle; we are firm believers! The rest of Belgium will 

then follow...

. . . geeft gij de lokale boeren uit het 

Pajottenland en de Zennevallei een 

perspectief op een duurzame toekomst 

in de landbouw van oude, 

originele, biologisch geteelde 

landrassen van tarwe en 

gerst.

. . . you give the local Pajottenland and 

Senne Valley farmers a perspective on 

a sustainable future in agriculture of 

old & original, organically 

grown land races of wheat 

and barley. 

door ons te steunen... by supporting us...


