Brouwerij Het Anker
Brouwerij Het Anker geniet wereldwijd faam met het gerenommeerde Gouden Carolusbier. Ze stamt uit
1471 en is een van de oudste brouwerijen van België. De drie koperen ketels in de brouwzaal dateren
van net na de Tweede Wereldoorlog.
In de jaren negentig kreeg het gebouw een flinke opknapbeurt. Charles Leclef, de vijfde generatie van de
familie, restaureert de oude gebouwen en moderniseert de koelings-, gistings- en lageringsinstallaties.
De meermaals bekroonde speciaalbieren Gouden Carolus Classic en Gouden Carolus Tripel worden ook
vandaag nog hier gebrouwen in de authentieke brouwzaal met koperen ketels.
De Gouden Carolus bestaat in verschillende versies. De bekendste is ongetwijfeld de Gouden Carolus
Classic. Dit speciaalbier won in 2012 opnieuw de gouden medaille op de World Beer Awards, als één van
de 7 beste bieren ter wereld. De jury beschreef het winnende bier als volgt: "Volle en rijke geur van
stroop en toffee. Krachtig maar toch zacht. (...) Vol bier met rijke fruitsmaken en een lange, warme
nasmaak."
In cafés, uiteraard ook de brasserie van Het Anker zelf, schenken de verschillende bieren in
degustatieglazen.
Als individuele bezoeker kan je op vaste tijdstippen in de brouwerij terecht. Je reserveert best op
voorhand, want de plaatsen zijn beperkt.
Bezoek je de brouwerij liever in groep? Klik dan hier (https://visit.mechelen.be/nl/rondleidingbrouwerij-het-anker) voor meer informatie.

Openingsuren
Maandag

07:00 - 21:00

Dinsdag

07:00 - 21:00

Woensdag

07:00 - 21:00

Donderdag

07:00 - 21:00

Vrijdag

07:00 - 21:00

Zaterdag

08:00 - 21:00

Zondag

08:00 - 18:00

 Meer openingsuren
 meer informatie voor groepen en scholen

Prijs
Prijs
Individuele bezoekers
kinderen t/m 12 jaar€ 2.00


€ 9 p/p (incl. 2 bieren of 1 frisdrank)
 meer informatie voor groepen en scholen

Comfort
Faciliteiten

Locatie
Guido Gezellelaan 49, Mechelen
Kaart
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Contact
T +32 15 28 71 41
@ info@hetanker.be (mailto:info@hetanker.be)
www https://www.hetanker.be/en/spend-the-night-in-the-brewery (https://www.hetanker.be/en/spendthe-night-in-the-brewery)
 https://www.facebook.com/hetanker (https://www.facebook.com/hetanker)
 https://twitter.com/BreweryHetAnker (https://twitter.com/BreweryHetAnker)


