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STADSBROUWERIJ DE KONINCK
MECHELSESTEENWEG 291 – 2018 ANTWERPEN
EVENTS@DEKONINCK.BE – 03 866 96 86

PICKNICK IN HET PARK
vanaf 2 per
s.

Brood van The Bakery, kazen van Kaasaffineurs Van Tricht,
charcuterie van De Laet & Van Haver, koekjes & ijsjes van Jitsk
en uiteraard een heerlijk verfrissend bier van Stadsbrouwerij
de Koninck: dat is puur genieten van al het lekkers dat onze
site te bieden heeft!
Haal je picknickmand (na bestelling) op in onze bar en
nestel je bijvoorbeeld in het park over de brouwerij. Ook
wanneer je deze zomer verkoeling zoekt in één van onze
vergaderzalen, is dit de perfecte en meest originele lunch
om aan te bieden aan je gasten.

Prijs
€35 voor 2 persoon (incl. BTW)

Wat is inbegrepen:
•
•
•
•
•
•

Stokbrood en pistolets van The Bakery
Frans gebraad met mosterd, kippenwit ovengebakken,
opa’s bouilli salade van De Laet & Van Haver
Bierkaas van Kaasaffineurs Van Tricht
Ijsjes van Jitsk
Antwerpse handjes van Jitsk
Crowler met 1 liter Tripel d’Anvers

2.

DE KONINCK EET
Op bepaalde weekendavonden in juli en augustus toveren we de binnenstraat
van onze brouwerij om tot restaurant tijdens ‘De Koninck Eet’. Onze culinaire
partners bieden een exclusief menu aan, gepaired met onze bieren. Jullie
schuiven de voetjes onder tafel, wij doen de rest. Maak de avond compleet
door vooraf de interactieve brouwerijtour te doen voor slechts €7 ipv €14!

Prijs
€69 pp per avond (incl. BTW)

18 juli: The Butcher’s Son
Appetizers:
• Kalfskroket / pickels / dragon
• Ibericoham 100% Bellota
Hoofdgerecht:
• Videe / kalfszwezerik / verse frieten / botersla
Dessert:
• Panna cotta / bosvruchten / coulis van rode bessen
Dranken:
• De brouwerij voorziet bij elk gerecht een bijpassend bier (3x 33cl). Water is
eveneens inbegrepen in het pakket.

24 juli: SIR Catering
Appetizers:
• Spiced cashews met citroengras
• Frozen lime met granité van sake, witte ponzu & Duvel Tripel hop
• Shot van wortel, gember & selder & espuma van citroengras ’t Ij Ijwit
• Korean Taco’ kropsla - spicy Noordzee krab – kroepoekcrunch
Sharing dinner:
• Thai ceviche met Lost in Spice - makreel - green papaya - koriander
• Springrolls - groentjes van Rudi - gele kerrie - munt - sweet chili
• Buikspek met lak ‘Bolleke De Koninck’ - seroendeng - komkommer - salsa
groene tomaat
• Groene curry - hoeve kip ‘De Laet’ - bimi - Thaise basilicum - gestoomde rijst
Dessert:
• Witte chocolade - kaffir - frambozen & Liefmans Kriek - gepofte rijst
Dranken:
• De brouwerij voorziet bij elk gerecht een bijpassend biertje (6x 15cl). Water is
eveneens inbegrepen in het pakket.

31 juli: De Laet & Van Haver
Appetizer:
• Secreto kroketjes
Voorgerecht:
• Traag gegaard buikspek ‘Asian Style’
Hoofdgerecht:
• Tomahawk met sla, bearnaisesaus, potatowedges
Dessert:
• Ijsje van Jitsk
Dranken:
• De brouwerij voorziet bij elk gerecht een bijpassend bier (1x 33cl en 3x 15cl).
Water is eveneens inbegrepen in het pakket.
Complete lijst met data op www.dekoninck.be en social media

3.

BLACK SMOKE BIER BBQ
.
vanaf 30 pers

Ook al zijn er tijdens de zomervakantie veel mensen met
vakantie, de harde werkers mogen ook een beetje verwend
worden! En wat is er leuker dan een gezellige BBQ in combinatie
met de beste bieren, op een warme zomeravond? Samen met
Black Smoke hebben we een promo pakket uitgewerkt dat enkel
in juli & augustus zo voordelig geboekt kan worden.

Programma
18u00 – 19u00
• Brouwerijbezoek

Wat is inbegrepen:
•
•
•

19u00 – 20u00
• Biercocktails & fingerfood
•
20u00 – 22u00
• BBQ met bijpassende bieren

Prijs

•

€118 per persoon (incl. BTW)

•
•
•

Duvel Bar + binnenstraat
Een biercocktail bij ontvangst
Fingerfood:
- BS bitterballen deluxe
- Mediterraanse falafel
The Bastard BBQ sessie:
- Smoked bone in chicken thighs
- Stylish ribs
- The no-bullshit beer sausage
- ‘9 to 1’ Texas style brisket
Side dishes:
- USA coleslaw
- BBQ baked beans
- Smoked aubergine
- Crispy potato wedges
Mini-magnum als dessert
Bieren en softdrinks à volonté
(gedurende 2 uur)
Brouwerijbezoek

4.

AFTERWORK DRINK
.
vanaf 20 pers

Programma
17u00 – 19u00
• Afterwork in de binnenstraat (of in de bar)

Prijs (enkel geldig in juli en augustus)
€26 per persoon (incl. BTW)

Wat is inbegrepen:
•
•
•

Een geprivatiseerd gedeelte van de binnenstraat (of de bar)
2 uur bieren en softdrinks (17u00 - 19u00)
Ambachtenplateaus met kazen (Van Tricht) en vleeswaren (De Laet & Van Haver)

5.

MEET THE CRAFTS TASTING
.
vanaf 15 pers

Naast een interactief brouwerijbezoek bieden we ook bier en
foodpairing sessies aan. Tijdens deze Meet The Crafts nemen
wij een diepere kijk in de rijke bierwereld. Onze biersommelier
zal het gedurende 1u15min hebben over de geschiedenis van
onze stadsbrouwerij, verschillende bierstijlen, brouwprocessen
en nog zoveel meer. En dit terwijl je proeft van fantastische bieren
met bijhorende proevertjes kaas, vlees en chocolade van onze
ambachten.
Wist je dat we de Meet The Crafts sinds kort ook voor kleinere
groepen aanbieden? Elke eerste zondag van de maand zetten
we de deuren van onze VIP kelder open voor een Sunday Tasting.
Inschrijven kan via onze website.

Prijs
•

€30,50 per persoon (incl. BTW)

Duur
•

1u15 minuten

6.

CITY GOLF
.
vanaf 10 pers

Combineer het brouwerijbezoek met City Golf en ervaar zo een
écht Antwerps gevoel. Je speelt City Golf onder begeleiding,
een parcours van 6 holes op must see locaties in de buurt van de
brouwerij. Tijdens de tour voorziet de begeleiding leuke weetjes
en anekdotes over de bezienswaardigheden rondom de brouwerij.
Na afloop van City Golf, keert de groep terug naar de brouwerij
waar op eigen tempo het belevingscentrum bezocht kan worden.
Afsluiten doe je met een drankje en kaas in de bar.

Programma
•
•
•
•

Onthaal & toelichting op de brouwerij door City Golf (15 minuten)
City Golf (2 uur) – inclusief materiaal en begeleiding
Brouwerijbezoek (45 minuten)
Afsluiten met een Bolleke in de Duvel Bar (duur zelf te bepalen)

Prijs
€31 per persoon (incl. BTW)

Wat is inbegrepen:
•
•
•

City Golf
Brouwerijbezoek met 2 degustaties
1 drankje naar keuze en kaasblokjes “Farmdal” (Van Tricht)

7.

DE WEEKWATCHERS
tot 50 pers.

SEPTEMBER - MEI

Trakteer uw klanten op een unieke ervaring in onze brouwerij
en woon een live-uitzending van De Weekwatchers op Radio 2
bij in De Koninck Bar. Wij zorgen voor een heerlijk ontbijt, Ruben
Van Gucht voor de laatste nieuwtjes en Matthieu & Guillaume
voor live-muziek. Sfeer gegarandeerd!
Organiseer aansluitend nog een brouwerijbezoek en
netwerkdrink om de beleving compleet te maken.

Programma
7u30 – 10u00
• Ochtendshow De Weekwatchers + ontbijt
10u00 – 11u00
• Brouwerijbezoek
11u00 – 12u00
• Netwerkdrink met ambachtenplateaus
(kazen Van Tricht & vleeswaren De Laet & Van Haver)

Prijs
€35 per persoon (incl. BTW)

Wat is inbegrepen:
•
•
•
•
•

Een heerlijk ontbijt
Live-uitzending van De Weekwatchers (Radio 2) in De Koninck Bar
Brouwerijbezoek
2 drankjes na het bezoek in de Duvel Bar
Ambachtenplateaus met kazen (Van Tricht) en vleeswaren (De Laet & Van Haver)

8.

RELATIEGESCHENKEN
In onze De Koninck Shop kan je terecht voor bier, glazen,
gadgets, kledij, boeken en zoveel meer. Maar hier worden ook
de leukste geschenkmanden en cadeautjes gemaakt. Bedrijven
doen regelmatig beroep op onze De Koninck shop voor kleine
of grote bestellingen van originele relatiegeschenken voor hun
klanten of personeel. Een greep uit het aanbod:

Crowler met 1 liter vers getapt bier
•
•
•

Bolleke, Tripel d’Anvers, Lost in Spice
Een aantal speciallekes op aanvraag (La Chouffe, Vedett, Liefmans, Tank7,…)
Vanaf €9 per stuk (incl. BTW)

De Koninck giftpack
•
•

Flesje Bolleke + Flesje Tripel d’Anvers + opener
€7,85 per stuk

Perfect Serve
•
•
•

Een glas (Bolleke of Tripel d’Anvers) met het bijpassende bier, mooi ingepakt als geschenkje
De glazen kunnen we personaliseren met uw logo
Vanaf €5,30 per stuk (incl. BTW)

Ambachten geschenkmand
•

•

Een biermand kan ook aangevuld worden met andere lekkernijen die op onze site te vinden
zijn: pralines van Jitsk, koekjes van The Bakery, Bierkaas Van Tricht, olijfolie/gedroogde
worstjes van The Butcher’s Store,…
Vanaf €35 per stuk (incl. BTW)

Meer info op aanvraag info@dekoninck.be

9.

