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kleinste en gezelligste café van Lier met een erg mooi en groot terras 

relax en geniet van de schoonheid, de wonderen van Gummarus vragen soms wat tijd 

S int-Gummarus, een heilige als geen ander. 
 
Lierenaars koesteren een unieke bewondering en sympathie voor hun patroonheilige.  Het is dan ook geen 
gewone heilige!  Eén uit de duizend. Geboren in de 7de eeuw en overleden in 714, weten we niets met 
zekerheid over de brave man.  Hij was ridder en edelman aan het Hof van Pepijn van Herstal en volgens 
de overlevering stichter van onze stad.  Honderden wonderen zijn aan de goede man toegeschreven, maar 
het strafste wonder is het “wonder van de boom”.   
 

Op pelgrimstocht naar Rome vanuit Emblem, 
kreeg hij een visioen en de opdracht om ter 
plekke (in de buurt van de latere Kluizekerk) 
een kapel op te richten.  Daarbij hadden zijn 
soldaten een prachtige eik omgekapt om plaats 
te maken voor het tentenkamp.  De 
landeigenaar was ontstemd en maakte zijn 
beklag bij Gummarus.  Die liet zijn soldaten de 
boom terug op de stam zetten.  Hij wikkelde 
zijn gordel om de boom en bad de hele nacht 
godsvruchtig tot God en zie: de volgende dag 
begon de boom terug te groeien en te bloeien! 
Een wonder was geschied!   
 
Door deze kunstgreep van Gummarus werd hij 
eeuwenlang vereerd door alle schrijnwerkers 
en houtbewerkers.  Zijn populariteit nam 
alsmaar toe en rond 1600 werd hij zelfs tot in 
Parijs vereerd als Saint-Gommaire.  In het oud-
Nederlands luidt de spreuk, dat Gummarus 
kan aanroepen worden tegen “geborstenheyt 
ende gesletenheyt”, wat overeenkomt met 
borsten of barsten, dus breuken en tegen de 
oude dag.   
 
Doordat Gummarus zelf een doorslechte vrouw 
had, Grimmara (de naam alleen al!) werd hij al 
spoedig ook aanroepen tegen echtbreuken en 
als bijna enige katholieke heilige ook tegen 
“kwade vrouwen”! We moeten eerlijk zijn en 
toegeven, dat we dankzij onze vriend, met dit 
laatste weinig problemen hebben in Lier! 
 
 

Gummarus’ geduld raakte op (zelfs bij een 
heilige kan dat!) en hij scheidde van zijn wrede 
vrouw (details willen wij u besparen) en hij trok 
zich terug als kluizenaar.  Hij zou een hechte 
vriendschapsband ontwikkeld hebben met 
Sint-Rumoldus van Mechelen.  Buiten de vele 
genezingen die aan hem worden toegeschreven 
was er ook het wonder van de bron: hij stak 
met zijn staf in de grond om een bron te laten 
ontspringen, zodat de uitgeputte en dorstige 
lijfeigenen (door Grimmara’s schuld!) zich aan 
het koele water konden laven.   
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Recente historici gaan zo ver te beweren, dat uit de bron 
het allerbeste BIER opspoot.  Maar dat feit moet nog 
eens extra op zijn historische gronden onderzocht 
worden.  De goede man overleed op 11 oktober 714. Een 
feestdag die tot op vandaag nog jaarlijks gevierd wordt.  
De heilige zelf realiseert elk jaar opnieuw een wonder 
door ons rond die dag met een aantal overheerlijke 
nazomerse dagen te belonen: Sint-Gummaruszomer. 
 
De populariteit van Gummarus kende geen grenzen: 
hoeveel straten en kerken zijn in Vlaanderen niet naar 
hem genoemd?!  Zelfs in Nederland is er een kerk in 
Enkhuizen waar men de duim van de heilige als relikwie 
bewaart. Verder zijn er nog twee kerken in Steenbergen 
en Wagenberg (Noord-Brabant) naar hem vernoemd. 
 
Liep je vroeger over de Grote Markt en je riep “Goemmer” 
waren er minsten tien mannen die achteromkeken. 
Vandaag is dat wel verminderd.  Naast de naam 
Gommaar had je nog vele varianten: Gommaire, 
Goemmer, Marus, Mèerreke of Maireke.  Vandaag kiezen 
rasechte Lierenaars soms nog wel de naam “Gommaar” 
voor hun zoon, die dan deze unieke naam met trots mag 
dragen. 
 
Niet-Lierenaars en de echte schapenkoppen zakken 
rond 11 oktober naar Lier af om de processie bij te 
wonen waarin het magnifieke, 800 kg wegende schrijn 
wordt uitgedragen door 16 fiere kasdragers. Naast de 
verering voor de H. Gummarus werden er voor de 
fijnproevers verschillende bieren, kazen en andere 
lekkernijen naar hem genoemd.  In Bokrijk kan je dan 
weer terecht in de prachtige Lierse afspanning, die zijn 
naam draagt. 

door Hugo Broes, stadsgids 
 

 
          
 
 
 

 
 

Dank U goede vriend voor al het 
buitengewone wat U voor ons deed 

en nog doet; maar vooral dat wonder 
van de bron, waar de allerbeste Caves 
uit de grond opspoot! Of was het toch 

water? 

 

Privé zitten of vergaderen  
in de Lounge 

of Buyldragershuis 
 

info aan de toog van Sint-Gummarus 
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B ier, in ’t kort 

 
  

Het brouwen van bier is een 
vak dat al eeuwen oud is. Het 
zou ontstaan zijn in 
Mesopotamië tussen 10.000 en 
4000 voor Christus. Daar waar 
dit vroeger een eerder een 
ietwat mystieke bezigheid was 
– omdat niemand begreep hoe 
gisting ontstond – is het 
ondertussen een sterk 
uitgebouwd vakmanschap, 
vaak door (brouw) ingenieurs 
aangestuurd. Nochtans is er 
eigenlijk weinig veranderd aan 
de basisproducten; water, 
granen als zetmeelbron, 
kruiden als smaakmaker en 
uiteraard gist om de suikers 
van het brouwsel om te zetten 
in alcohol en koolzuurgas. De 
typisch bittere smaak die onze 
(Belgische) bieren kenmerkt 
wordt bekomen door 
hoptoevoeging. Naast deze 
smaak zorgt de hop ook voor 
een langere houdbaarheid.  
 
België wordt gekenmerkt door 
een lange traditie van 
brouwen, van in de 
hobbykamer van de liefhebber, 
tot bij meerdere 
multinationals. Allemaal 
volgens eenzelfde basis-
werkwijze.  
Verschillen in benaderingen bij 
het bouwproces leiden tot  
variatie in bieren en 
biersoorten. Ongeacht het 
ontelbaar aantal bieren die 
men in de wereld kent blijft het 
basisproces steeds hetzelfde.  
 
Zoals bij elke alcoholische 
drank, speelt de vergisting van 
suikers (eventueel uit de 
vruchten, zoals bij kriek) een 
belangrijke rol bij de productie 
van bier. Gisten zijn eencellige 
organismen die suikers 
omzetten in koolzuur en 
alcohol. 

Omdat graan van nature 
nauwelijks suikers bevat, moet 
voor de productie van bier, eerst 
gerst tot het suikerrijke wort 
worden verwerkt. Dit gebeurt 
door achtereenvolgens te 
mouten en te maischen.  
 
Elke stap in het brouwproces is 
van invloed op de smaak van het 
bier. Er zijn dus heel wat 
werkwijzen.  Brouwers kunnen 
deze methodes ook weer 
combineren teneinde een eigen, 
uniek bier te brouwen.  
 
Onze kaart doet een poging om 
in al haar bescheidenheid een 
representatief staal te maken 
van de meer dan 1000 bieren 
die in ons land gebrouwen 
worden.  
 
Om u wat gericht te laten 
kiezen, beschrijven we in enkele 
lijnen datgene wat elk 
voorgesteld bier tot zijn unieke 
zelf maakt. Met dank aan de 
verschillende brouwerijen, het 
internet en de ervaring van 
enkele bevriende bierproevers 
voor de gedeelde kennis.  
 
Laat u vooral leiden door uw 
eigen smake of ontdek een 
nieuw smaakpalet bij een meer 
gewaagde keuze. Laat goesting 
alleszins het leidmotief zijn.  

 

Het bier in Lier  
 
Vanaf de 14e eeuw wordt er bier 
gebrouwen in Lier en zijn er veel 
brouwerijen. In de 18e eeuw is Caves 
hier het meest verkochte bier, maar 
het wordt ook in heel Vlaanderen 
gesmaakt. Toch verdwijnt het nog 
voor de Eerste Wereld-oorlog. In 
1967 sluit Cuykens, de laatste 
brouwerij in Lier.  
 
Sinds 1979 wordt het bier weer 
gebrouwen te Vichte naar het 
originele recept. Zo kan u nu 
genieten van een Lierse Caves. 
Volgens Alphonse Swartelee, 
brouwmeester van bier-historicus, 
zou Caves van alle heden 
gebrouwen bieren, waarschijnlijk 
het meest het Middeleeuwse bier 
benaderen: zoet en zuur.  
 
In 2008 bracht de Itegemse micro 
brouwerij Achilles speciaal voor het 
project ‘Pallieteren’ de Liter van 
Pallieter op de markt. Deze 
artisanale, blonde tripel die de 
perfecte dorstlesser is, maar ook aan 
tal van gerechten een speciale toets 
geven. Restaurants gaan er creatief 
mee aan de slag en halen ook 
inspiratie uit de gerechten in 
Timmermans’ boeken. Uiteraard 
vindt u ook dit bier op onze kaart.  
 
Uiteraard vindt u op deze kaart ook 
iets voor de Lierse honger.  
 
Genieten staat duidelijk in ons en – 
gezien uw cafékeuze – blijkbaar ook 
in uw woordenboek. Bestel een goed 
glas en wandel mee door onze gazet.  
 
Hop uw gezondheid!  
 
Heilig groetjes… 
Het St.-Gummarus team  

St.-Gummarus schenkt geen bieren  
aan jongeren onder de 16jaar 
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Van’t Vat  
Stella Artois 25cl 
(Alc. 5,2%, brouwerij AB InBev)  
 
Stella Artois 33cl 
(Alc. 5,2%, brouwerij AB InBev) 
 
Stella Artois 50cl 
(Alc. 5,2%, brouwerij AB InBev) 
 
Hoegaarden 25 cl  
(Alc. 4,8%, brouwerij AB InBev)  
 
Tripel Karmeliet 20 cl  
(Alc. 8,4%, brouwerij Bosteels) 
 
Tripel Karmeliet 33 cl  
(Alc. 8,4%, brouwerij Bosteels) 
 
Tripel D’Anvers   
(Alc. 8,0%, brouwerij De Koninck) 
 
Bolleke Koninck 25 cl  
(Alc. 5,2%, brouwerij De Koninck)  
 
Cherry Chouffe 
(Alc. 8,0%, brouwerij Achouffe) 
 
 
Bier Suggestie Van’t Vat 
(Arthurs Legacy, brouwerij De Hoorn) 
ARTHUR’S LEGACY refereert naar Arthur Van Roy, de 
grootoom van de huidige familiale brouwer en eigenaar, 
Jan Toye. Vanuit zijn gedachtengoed gaan de 
ingrediënten- en brouwmeesters aan de slag om 
jaarlijks een aantal gelimiteerde brouwsels op punt te 
stellen. Hun creativiteit, passie en ondernemerschap 
leiden tot nieuwe, uitzonderlijke en vooral unieke bieren, 
gebaseerd op telkens één welbepaald vakgebied: hop, 
fruit, kruiden of hout. Deze ‘limited editions’ worden 
telkens exclusief in kleine oplages aan de markt 
aangeboden. 

€2,40 

Bier Met Liers Karakter 
Nethe Tripel 
(Alc. 7,5%, Broeder Jacob, Wezemaal) 
Deze goud blonde tripel met zachte fruitige toets is het 
uitgelezen bier om van te genieten langs de wateren 
waarnaar het vernoemd is.  
 
Mammoet Organic Pale Ale 
(Alc. 7,0%, Brouwerij de Plukker, Porperinge) 
Mammoet is een echt bier waar mooie biologische 
kruiden, granen en hoppen samen komen, zonder dat 
één de ander overtroeft. Perfect in balans dragen zowel 
de spelt, boekwijt als de kruiden en hoppen bij tot een 
zeer evenwichtig bier, een passend eerbetoon aan de 
Lierse Mammoet. 
 
St.-Gummarus Tripel  
(Alc. 8,0%, brouwerij Sint-Jozef) 
Ondanks de naamgelijkenis met de Lierse patroonheilige 
is Sint-Gummarus een Limburgse Tripel. Het is een puur 
moutbier. Een mooi goud-geelbier van hoge gisting, een 
jong fruitige smaak en een zachte hoppige afdronk.  
 
St.-Gummarus Dubbel  
(Alc. 7,1%, brouwerij Sint-Jozef) 
Het jongere broertje van de Sint-Gummarus Tripel en 
tevens de laatste telg van de Brouwerij Sint-Jozef. Het is 
een abdijbier met een kruidige geur en afdronk, een puur 
moutbier met een hoppige ondertoon. 
 
Liter Van Pallieter   
(Alc. 8,0%, brouwerij Achilles) 
Streekbier, een iets zoetig-kruidig bloemenaroma met 
een lichte, bittere toets. De smaak is karaktervol met een 
gevulde, aangename body.  
 
Caves  
(Alc. 5,8%, brouwerij Verhaeghe) 
Het bier van Lier. Amberkleurig bier van hoge gisting, 
gebrouwen van zuiver graag en hop. Een zoete smaak 
in de start die overgaat naar een licht-zure afdronk, die 
het bier een fris karakter geeft.  
 

€4,40 

€2,40 

€4,50 

€2,70 

€3,20 

€4,00 

€3,80 

€2,80 

€3,70 

€3,50 
€3,80 

€4,40 

€4,20 

€4,20 

€3,40 
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T rappisten  
Een trappistenbier is iets ander dan een adbijbier. Want van alle 

bieren ter wereld mogen er slechts 14 de naam ‘trappist dragen’: Achel, Chimay, 
Westmalle, Orval, Rochefort, Westvleteren, Zundert, Stift Engelszell, Monts des Cats, 

Spencer Trappist, Tre Fontane, Cardena, Mount St. Bernard  en La Trappe.  
Je herkent ze aan het ‘Authentic Trappist Product’-logo. 

Een trappist krijgt alleen maar die naam als het voldoet aan een aantal strenge criteria:  
1. Het bier wordt gebrouwen binnen de muren van een trappistenabdij, door de monniken 

zelf of onder hun toezicht.  
 

2. De brouwerij moet ondergeschikt zijn aan het 
klooster en getuigen van een bedrijfscultuur 
die past bij het monastieke project.  

 
3. De brouwerij heeft geen winstoogmerk. De 

inkomsten zorgen voor het levensonderhoud 
van de monniken en het onderhoud van de 
abdijsite. Wat overblijft schenken ze aan goede 
doelen, sociale werken & aan mensen in nood.  
 

De trappistenbrouwerijen zorgen voor bieren van een 
onberispelijke kwaliteit die permament 
gecontroleerd worden. Trappistenbrouwerijen leven 
strikt alle normen na op het vlak van veiligheid, 
gezondheid en voorlichting van de consument.  

  

 
Westmalle Tripel   
(Alc. 9,5%, brouwerij Abdij der trappisten van 
Westmalle) 
 
‘Moeder der tripels’ is een helder, goudgeel 
trappistenbier dat gedurende drie weken nagist 
in de fles. Complex bier met een fruitige geur en 
mooie, genuanceerde hopneus. Het is zacht en 
romig in de mond, met een bittere toets 
gedragen door het fruitaroma. Een uitzonderlijk 
bier, met veel finesse en elegantie en met een 
heerlijk lange afdronk. 
 
Rochefort 10    
(Alc. 11,3%, brouwerij Abbaye Notre-Dame de 
Saint-Remy) 
 
Een trappist die je zeker geproefd moet hebben. 
Mooi robijnrood bier waarbij de aroma’s je 
tegemoet komen. Dit bier heeft een stevige 
alcoholtoets. Licht stroperige zoetheid en 
fruitsmaken met licht bitterzoete afdronk. 
 
La Trappe Quadruppel     
(Alc. 10,0%, brouwerij Koningshoeven) 
 
Zwaarste bier van de Nederlandse La Trappe met 
amberkleur. De warme, intense smaak is vol en 
goed gebalanceerd. Moutig zoet, licht gebrand 
en aangenaam bitter met een zoete afdronk. 
Aroma’s te herkennen van banaan, amandel en 
vanille. Wordt ook op eikenhouten vaten gerijpt.  
 

€4,90 

€4,00 

€4,90 
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G euze & fruitige 
bieren 

De naam ‘Oude Geuze’ is wettelijk beschermd en mag 
enkel gebruikt worden wanneer de oude Lambiek 
minstens 3 jaar oud is en gerijpt op houten vaten. Er 
kunnen geeen zoetmiddelen worden toegevoegd aan 
het eindproduct.  
De Lambiek die rijpt op houten vaten, wordt tot Oude 
Geuze versneden. Door zure krieken op lambiek te 
laten gisten en na hergisten op fles wordt Oude Kriek 
geboren. Dit uniek brouwproces met spontane gisting 
is mogelijk in België in de regio’s het Pajottenland, de 
Zennevallei en Brussel en dit door de aanwezigheid van 
specifieke microflora.  
Om aan de behoefte aan zoetere bieren tegemoet te 
komen ontwikkelden er zich sinds de jaren 50 van de 
20e eeuw commerciële varianten. Met echte geuze 
hebben deze bieren weinig van doen omdat er slechts 
een deel (jonge) lambiek wordt gebruikt, vaak in 
combinatie met andere types bier afkomstig van 
afgekeurde brouwsels, er geen nagisting op fles 
plaatsvindt en het bier gefilterd wordt.  
Bij deze commerciële varianten wordt de ongewenste 
zurige smaak grotendeels ongedaan gemaakt door de 
toevoeging van artificiële zoetstoffen. Suiker toevoegen 
wordt hierbij niet gedaan, om verder gisten te 
voorkomen. Achteraf wordt koolzuurgas toegevoegd. 
Een traditionele geuze smaakt meer plat en 
opdringerig zuur en is zwaarder in alcoholgehalte.  

 
Orval    
(Alc. 6,2%, brouwerij Abbaye Notre-Dame 
d’Orval) 
 
Het buitenbeentje onder de Belgische 
trappisten. Enerzijds omwille van zijn bijna 
oranje amberkleur en anderzijds omwille van 
zijn uitgesproken bitterheid. Deze bitterheid zit 
o.a. dankzij het proces van dry hopping 
complex in elkaar. Daarnaast een lichte 
zuurtoets afkomstig van de wilde gisten in de 
Orvalse lucht. Lange bittere afdronk.  
 
 

Chimay Blauw    
(Alc. 9,0%, brouwerij Abbaye Notre-Dame de 
Scourmont) 
 
Deze ‘Grande Réserve’ is een donker 
trappisten bier met een krachtig aroma en een 
complexe smaak. Het heeft een eerder droge 
smaak, met toetsen van karamel, donker fruit 
en chocolade-effecten. 
 

 

Chimay Tripel      
(Alc. 8,0%, brouwerij Abbaye Notre-Dame de 
Scourmont) 
 
Goudgeel trappistenbier met mooi evenwicht 
tussen zachtheid en bitterheid. Hoppig aroma 
met fruitige toetsen. De tweede gisting van 
deze tripel vindt plaats op het vat i.p.v. 
(traditioneel) in de fles. Een vol bier met een 
mooi aroma.  

€4,90 

€4,50 

€4,50 

 
Oude Geuze Boon 37,5 cl       
(Alc. 7,0%, brouwerij Boon)  
 
Deze Oude Geuze is een traditionele ongezoete, 
ongefilterde Oude Geuze uit Lembeek. 
Tip: Wilt u de botteldatum kennen? Trek dan van de 
houdbaarheidsdatum 20 jaar af. 
“Oude Geuze” is een door de E.U. beschermde 
benaming, die de authenticiteit van dit bier garandeert. 

Deze Geuze heeft een zeer frisse, meer fruitige dan 
kruidige neus, met toetsen van citrus (pompelmoes) en 
eik. 

€5,20 
 
Oude Kriek Boon 37,5 cl       
(Alc. 6,5%, brouwerij Boonl)  
 
Oude Kriek Boon wordt bereid door zure kersen 
(krieken) te laten gisten op 1 jaar oude Lambiek. 
Zacht zure maar frisse Kriekenbier waarin de Lambiek 
duidelijk aanwezig is. Oude Kriek Boon heeft een 
dieprode kleur en een natuurlijk rood-roze schuim, 
afkomstig van de krieken. 

 
 

€8,00 
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Degustatie 

 
 
 

Rodenbach Vintage 37,5 cl        
(Alc. 7,0%, brouwerij Rodenbach)  
 
Karakter rijpt met de tijd. Uniek onversneden Vlaams 
Rood Bruin bier dat gedurende 2 jaar rijpt in 
eikenhouten vaten (foeders). Uniek gebalanceerd 
zoetzuurpalet en complexe afdronk. 

Rodenbach Caractère Rouge 75 cl  
(Alc. 7,0%, brouwerij Palm)  
 
In 2016 uitgeroepen op de World Beer Awards tot 
World’s Best Flavoured Beer. 6 maand durende gisting 
maceratie van vers fruit (kireken, frambozen en 
veenbessen) op bier dat zelf reeds een rijping heeft 
ondergaan van 2 jaar op eiken foeders. Complexe 
fruitige neus van framboos en kriek in combinatie met 
houttoetsen en karamel.   
 
 
 
Uiterst complex en verfijnd fruitbier. Gemengde gisting.  

€15,90
0 

€9,90 

 
Cornet 75 cl     
(Alc. 8,5%, brouwerij De Hoorn) 
 
Zwaar blond Belgisch bier dat met vers eikenhout 
gebrouwen wordt. Tijdens het brouwen worden de 
eikenhoutsnippers toegevoegd. Dit zorgt voor een unieke 
smaakbeleving die de balans bewaart tussen de 
fruitigheid van de gist en de vanille-zoetheid van het 
hout. De toevoeging van houtsnippers is geïnspireerd op 
de traditionele bewaarmethode van het blonde bier in 
eikenhouten vaatjes.  
 
 

Liefmans Goudenband 75 cl     
(Alc. 8,0%, brouwerij Liefmans) 
 
Ook wel ‘provisiebier’ genoemd. Ideaal om jaren verder 
te laten rijpen in de kelder, waarbij het rijke smaakpallet 
en de aroma’s van karamel, hout, appel, kersen en mout 
verder ontwikkelen. 
 

 

Chouffe Houblon 75 cl       
(Alc. 9,0%, brouwerij Achouffe) 
 
Blonde tripel. Aroma’s uit drie verschillende soorten hop. 
Krachtige bitterheid in combinatie met de fruitige toetsen 
die typisch zijn voor de bieren van Achouffe.  

€9,90 

€11,90 

€11,90 

 
St.-Gummaruskratje 

€14,90 

 



 

8                    St-Gummarusmenu  

Belgische trots 
 
Cornet        
(Alc. 8,5%, brouwerij De Hoorn) 
 
Zwaar blond Belgisch bier dat met 
vers eikenhout gebrouwen wordt. 
Tijdens het brouwen worden de 
eikenhoutensnippers toegevoegd. 
Smaakbeleving die de balans 
bewaart tussen de fruitigheid van 
de gist en de vanille-zoetheid van 
het hout.  
 
Palm Hop Select        
(Alc. 6,0%, brouwerij Palm)  
 
Koperkleurig. De zorgvuldig 
geselecteerde PALM-gist geeft dit 
bier zijn banaanachtige fruitigheid, 
de speciale PALM-mouten zijn 
subtiele karameltoets. De hergisting 
op fles verzekert een fijne pareling 
en uitstekende bewaring.  
 
Palm         
(Alc. 5,2%, brouwerij Palm) 
 
Vlotdrinkend amberkleurig bier van 
hoge gisting. Honingachtige mals-
heid en de eigen geselecteerde 
PALM- gist haar fruitige 
gistingsaroma. 
 
Rodenbach 
Alexander  
(Alc. 5,6%, brouwerij Rodenbach) 
 
Een uniek foederbier  gemacereerd 
met zure kersen, ongetwijfeld één 
van de beste sour ales. 

  
Rodenbach Grand 
Cru         
(Alc. 6,0%, brouwerij Rodenbach) 
 
Vlaams Rood Bruin bier dat zijn 
friszure smaak en complexe 
fruitigheid dankt aan zijn langdurige 
gedeeltelijke rijping in eikenhouten 
vaten.  
 
Hoegaarden Grand 
Cru          
(Alc. 8,5%, brouwerij AB InBev) 
 
Licht, fruitig en goed gehopt. 
Ingrediënten: mout, tarwe , hop  en 
gedroogde sinaasappelschil. 
 
Duvel          
(Alc. 8,5%, brouwerij Moortgat) 
 
Duvel is een natuurlijk bier met een 
subtiele bitterheid, een verfijnd 
aroma en een uitgesproken hop-
karakter. Het unieke brouwproces, 
dat zo’n 90 dagen duurt, 
garandeert een pure stijl, een 
delicate pareling en een 
aangename alcoholzoete smaak. 
 
Omer 33cl  
(Alc. 8,0%, brouwerij Omer Vander 
Ghinste) 
 
Fijn, fruitig aroma en subtiele 
bitterheid. Beste gerstemout uit de 
Loirestreek en drie aromatische 
hopsoorten. Goudgele kleur. 

  
Brugge Tripel        
(Alc. 8,7%, brouwerij Palm)  
 
Amberkleurig bier van hoge gisting. 
Afgerond moutkarakter, geparfum-
eerde hoptoets en een grote 
complexiteit aan smaken.  
 
Leffe Bruin        
(Alc. 6,5%, brouwerij AB InBev) 
 
Authentiek abdijbier met een diepe, 
herfstbruine kleur en een volle, 
lichtzoete smaak, beiden te danken 
aan de donkergebrande malt.   
 
Leffe Blond        
(Alc. 6,6%, brouwerij AB InBev) 
 
Blond abdijbier. Helder goudgeel 
bier met een fijne pareling en een 
stevige witte schuimkraag. Fris 
boeket met licht aroma van hop. 
 
Duvel Tripel Hop 
Citra  
(Alc. 9,5%, brouwerij Moortgat) 
 
Maak kennis met citra, de hopsoort 
die de duvelfans als allerbeste tripel 
hop verkozen! Citra verrijkt het 
typische duvel smaakpallet met 
frisse aromatoetsen van pompel-
moes en tropisch hout.  

€4,00 €4,20 

€4,90 

€3,80 

€4,60 

€3,60 

€2,80 

€3,80 

€3,80 

€4,00 

€4,20 

€4,20 
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Belgische 
speciaalbieren 
  
Leffe Rituelle 9°        
(Alc. 9,0%, brouwerij 
AB InBev) 
 
Bier van hoge gisting met een 
diepe goudkleur. Zacht, vol en 
kruidig met wat zoetigheid in de 
volle afdronk.   
 
 
Leffe Radieuse         
(Alc. 8,2%, brouwerij AB InBev)  
 
Helder amberkleurig bier met fijne 
pareling en stevige beige 
schuimkraag. Fruitige aroma. Vol 
en lichtjes zoet met toetsen van 
rood fruit met fijne hopbitterheid. 
Volle afdronk.  
 
 
Triple D’Anvers         
(Alc. 8,0%, brouwerij De Koninck)  
 
Goudblond en helder met een 
rijke witte schuimkraag. Belgische 
tripel. Subtiel samenspel van 
kruidige en lichtzoete toetsen, 
frisse en volmondige afdronk.   
  

 VanderGhinste 
Rood Bruin         
(Alc.6,5%, Omer Vander Ghinste) 
 
heette oorspronkelijk in 1892 
“Ouden tripel” en was het eerste 
bier dat Omer Vander Ghinste op 
de markt bracht. Het is een 
roodbruin bier van gemengde 
gisting. 
 
 
Hopus          
(Alc. 8,3%, brouwerij Lefebvre) 
 
Helder goudblond met stevige 
pareling. Fris aroma van hop. 
Karaktervolle, zachte, hoppige 
smaak met licht zoete en bittere 
toetsen.  
 

 
Lefort Tripel           
(Alc. 8,8%, brouwerij Omer 
Vander Ghinste) 
 
Fris & fruitig aroma met een 
mooie zachte en volle smaak. 
Vanille-kruidnagelaroma en 
fruitige smaak van bananen en 
rode appels. Toetsen van citrus, 
limoen en rozen.  Verkozen tot 
beste tripel wereldwijd (2016). 

 
 
 

Hommelbier        
(Alc. 7,5%, brouwerij 
Leroy)  
 
Geuren van groene hop, gist en 
lichte fruittoetsen. Na een volle en 
verfrissende kruidige smaak 
verandert het pallet naar lichte 
citrus, sinaasappel en pompel-
moes, ondersteund door de hop. 
De honingzachte afdronk laat een 
licht kruidige komijnsmaak 
uitlopen op een volle hopsmaak.  
 
 
Mc Chouffe        
(Alc. 8,0%, brouwerij Chouffe) 
 
Smaakvolle aroma’s van anijs, 
zoethout en karamel. Robijnrode 
weerschijn, zachte bitterheid en 
sterk karakter.   
 
 
La Chouffe        
(Alc. 8,0%, brouwerij Chouffe) 
 
Licht hoppige smaak, toetsen van 
verse koriander en fruitige 
accenten.    

€3,60 

€4,40 

€3,70 

€4,60 €3,50 

€3,80 

€3,70 

 
Ros Mokke 33cl  
(Alc. 8,5%, Mokke Brouwerij) 
 
Een Rosse Tripel gebrouwen naar 
Belgische traditie. 
RosGoed, Bekt goed ;) 

€4,40 

€4,20 

€3,20 
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L ichte bieren 
Liefmans Fruitesse 
(Alc. 3,8%, brouwerij Liefmans) 
 
De meest populaire zoete en frisse kriek 
van deze tijd. Een fruitg biertje dat 
balanceerd tussen snoepjes, limonades 
en een kenmerkend biertje. Heerlijk op 
het terras, te bestellen “on the” of 
“zonder rocks” 
 
Pure Blonde 
(Alc. 3,1%, brouwerij Jupiler) 
 
PURE BLONDE by Jupiler heeft een 
verlengd brouwproces, hierdoor worden 
meer koolhydraten afgebroken. Het 
eindresultaat is een heerlijke Belgische 
pils, met meer verfrissing en 50% minder 
calorieën dan de gemiddelde pils. 
 

 
 
 

A lcohol vrij of arm 
 
Leffe 0.0  
(Alc. 0,0%, brouwerij AB InBev) 
 
Jupiler 0.0   
(Alc. 0,0%, brouwerij AB InBev) 
 
Palm 0.0  
(Alc. 0,0%, brouwerij Palm) 
 
Sportzot 
(Alc. 0,4%, brouwerij de Halve Maan) 
 
 

 
Liefmans Yell’oh   
(Alc. 3,8%, brouwerij Liefmans) 
 
gedurfde mix van limoen, appel, vlierbloesem, basilicum en ananas 
laat je niet gauw los. Maak hem extra onweerstaanbaar en drink hem 
vooral on the rocks.  
 
Rodenbach    
(Alc. 5,2%, brouwerij Rodenbach)  
 
Zuurzoete fruitigheid en verfrissing aan zijn gedeeltelijke rijping in 
eikenhouten vaten. Vlaams roodbruin bier. 
 
The Wild Jo 
(Alc. 5,8%, brouwerij De Koninck) 
 
Aardse aroma’s mengen zich met florale aroma’s & een koppig 
karakter. Licht zoete aanzet met een bittere afdronk en een licht zurige 
toets.  
 
Vedett 
(Alc. 5,2%, brouwerij Duvel Moortgat) 
 
Extra blond. Aroma van mout en gist met toetsen van hop. Licht zoete 
aanzet die snel overgaat in een fijne bitterheid van hop. Neutrale 
nasmaak.  
 
Vedett IPA 
(Alc. 5,5%, brouwerij Duvel Moortgat) 
 
Helder amberkleurig bier. Uitgesproken aroma’s van hop en fruit. 
Bittere smaak van hop met fruitige toetsen. Droge afdronk.  
 
Hoegaarden Rosée  
(Alc. 3,0%, brouwerij AB InBev) 
 
Troebel roze bier. Fruitig boeket met aroma’s van rood fruit. Zoete 
smaak met uitgesproken toetsen van framboos.  

€3,00 

€2,70 

€3,30 

€3,00 
3,90 

€3,30 

€3,00 

€3,80 

€2,50 

€2,50 

€3,00 

€4,20 

€2,50 
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Bier voor  

Vrienden & Vriendinnen 
Bier drinken voelt niet per se heel gezond. Toch kan het dat 
volgens nieuw onderzoek van Robin Dunbar, van de 
Universiteit van Oxford, wel zijn. Tijdens zijn carrière als 
ontwikkelingspsycholoog ontdekte hij namelijk dat bier 
drinken met je vrienden/vriendinnen goed is voor je 
gezondheid. En er is nog meer goed nieuws: het gaat hier niet 
om één biertje per jaar of maand, maar om “minstens” twee 
alcoholische versnaperingen per week, als het even kan. 
Volgens Dunbar zijn mannen & vrouwen die regelmatig met 
‘de boys’/‘girls’ afspreken om bier te drinken, gezonder, 
minder depressief en genezen zij sneller van ziektes dan 
thuiszitters. 
 
Je vraagt je waarschijnlijk af waar deze beweringen 
vandaan komen. Volgens Medical Daily is het de band die je 
met je vrienden hebt die zorgt voor geluksgevoelens, 
zelfvertrouwen en stressvermindering. Dit zijn als het ware 
de magische drie met betrekking tot gezondheid. 
Volgens de onderzoekers hoef je heus niet laveloos thuis te 
komen, zolang je het maar naar je zin hebt met je “besties”. 
Dit kan bijvoorbeeld ook met een avond uit eten, karten of 
wat dan ook. Als het maar twee keer per week is, met niet 
minder dan vijf. 
Misschien dat er wel één addertje onder het gras zit: het 
onderzoek is gesponsord door Guinness. Maar dat hoeft je 
partner niet te weten.  Zij/Hij wil toch zeker ook dat je gezond 
blijft? 

.  
DOOR REDACTIE MEN'S HEALTH è aangepast aan beide sexen door St.-Gummarus  

 

 
Klootszakske 
(Alc. 7,5%, brouwerij de Meester, ) 
 
Blond Bier met ballen. 
Een pittig, moutig blond biertje met hoppige 
afdronk.  
Een klootzakske aan de tafel? 
#ZEGHETMETBIER J  
 
 

Schieve Tripel 
(Alc. 7,5%, brouwerij de Schieve) 
 
Zachte blonde tripel met rijping op fles een 
matige kruidige smaak van koriander en 
sinaas.  
Wie is de SCHIEVE aan de tafel? 
#ZEGHETMETBIER J 
 

 

Gijle Bock 
(Alc. 6,6%, brouwerij broeder Jacob) 
 
Donker bier met tinten van gebrande mout, 
licht geroosterde cacao met een milde 
kruidigheid en een volle afdronk . 
#ZEGHETMETBIER J  
 
Sloeber 
(Alc. 7,5%, brouwerij Roman) 
Speels komt deze blonde uit de hoek. Een 
fruitg bier dat een tikkeltje zoet smaakt met 
een warme gloed van alcohol, afgerond met 
een licht bittere afdronk. 
#ZEGHETMETBIER J 

€4,90 

€4,50 

 
Heksemie 
(Alc. 6,2%, brouwerij Achiles)  
 
Goudblond bier met een bijzonder pittige en prikkelende 
smaak. Hergisting op fles. 
 
#ZEGHETMETBIER J 

 

€4,40 

 
Zatte Rita  
(Alc. 6,5%, brouwerij Van den Bossche)  
. 
Een fris blond fruitg biertje, Gebrouwen als eerbetoon 
aan het  “Familie personage”  van Jacky Lafon door  
de gelijknamige brouwerij “Van den Boscche” 

#ZEGHETMETBIER J 

 
 

€4,40 

€4,90 

€4,90 
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F risdranken 
 

 
 
 

 
 

  

 
Chaudfontaine Plat  
 
Chaudfontaine Bruis  
 
Coca-Cola 
 
Coca-Cola Light  
 
Coca-Cola Zero 
 
Fanta Orange 
 
Fanta Lemon Zero 
 
Sprite 
 
Fuze Tea Sparkling 
 
Fuze Tea Green Mango 
 
Fuze Tea Peach Hibiscus  

 
Nordic Mist Tonic  
 
Nordic Mist Agrum  
 
Minute Maid Appelsiensap  
 
Minute Maid Pompelmoes  
 
Minute Maid Ace  
 
Minute Maid Tomaat  
 
Minute Maid Appelsap 
 
Pompeltonic  
 
Pompelspuit 
 
Sienton 
 
Watertje Voor de Woef 

€2,20 

€2,20 

€2,40 

€2,40 

€2,40 

€2,40 

€2,40 

€2,40 

€2,50 

€2,50 

€2,50 

€2,50 

€2,50 

€2,50 

€2,50 

€2,50 

€5,00 

€2,50 

€2,50 

€4,70 

€5,00 

€0,00 
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That’s The Spirit  
 
 
 

 

 
      
  
   
 
 
 
 

 St.-Gummarus schenkt geen sterke dranken aan 
jongeren onder de 18jaar 

  

Martini Bianco / Rosso / Rosato 
 
Martini Bianco / Rosso / Rosato & Tonic 
 
Martini Negroni 
 
Martini Bellini 
 
St-Germain Spritz 
 
Baileys 
 
Amaretto Disaronno 
 
Appel jenever  
 
Granny 
 
Sherry Dry  
 
Porto Wit / Rood  
 
 
 
 

 
Bols Jonge Jenever 
 
Bols Oude Jenever 
 
Ricard 2 cl  
 
Bacardi Carta Blanca 
 
Bacardi Carta Oro 
 
Bacardi Anejo Cuatro 
 
Gin Bombay Sapphire 
 
Grey Goose 
 
Jack Daniels Old No. 7 
 
Dewar’s 12 Years  
 
Baron Otard VSOP 
 
Boulard Calvados 
 
Grand Marnier 
 
Plus fris   

€2,50 

2,70 

€2,50 

€8,00 

€8,50 

€8,50 

€8,00 

€9,00 

€9,00 

€8,00 

€9,00 

€8,00 

€8,00 

€1,50 

€6,00 

€7,00 

€9,00 

€6,00 

€9,00 

€6,00 

€6,00 

€4,50 

€4,50 

€5,00 

€3,00 
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Witte Wijn  
Lumié Langhe Bianco 2018 – Italië  
Abrigo Fratelli – Arneis, Chardonnay, Favorita  
 
Anni, amori e bicchieri di vino, nun se contano mai.  
Deze verfrissende Italiaanse wijn brengt de zomer in je glas. Goud geel van kleur met een neus 
van peer en een beetje limoen. Een toegankelijke wijn die niet te complex is maar voldoende body 
heeft om heerlijk te aperitieven.  
 
Rode Wijn  
Diaono D’Alba 2018 – Italië 
Abrigo Fratelli – Dolcetto 
 
La Dolce far niente  
Een jong maar intense rode wijn uit Noord-Italië. Deze wijn heeft fruitige toetsen van kersen en 
framboos, een fijne ietwat notige smaak en een lange afdronk. Heerlijk om mee te genieten en 
niets te doen. 
 
Rosé Wijn  
 
Onverwacht – Stellenbosch – Zuid-Afrika  
 
Zeer fris zalmkleurige rosé met toetsen van aardbei, fabuleus wijntje om je terrasdag onverwacht, 
heerliijk & doch veel langer dan verwacht te maken. 
 
Bubbels  
 
Lux Sprakling Brut – Penedes – Spanje 
Een mousserende wijn die mooi staat tussen allerhande Cava’s , Prosecco’s, Cremants ea. van 
deze tijd. Hoewel “Lux” technisch gezien geen van allemaal is, doordat een andere productie 
techniek is toegepast zal dit weinig bekommeren. Je zal met plezier veel van zijn concurrerende 
bubbels laten staan om met “Lux” te aperitieven of de avond mee rond te maken.  

W ijn & Bubbels 

€3,50 €3,80 €18,00 

€3,50 €3,80 €18,00 

€3,50 €3,80 €18,00 

€5,50 €27,00 
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K offie (iIly) & T  hee (Thé Damman Frêres) 
 
Illy Koffie  
 
Illy Mokka 
 
Illy Decaffeinato  
Espresso Cafeïnevrij 
 
Illy Koffie Bloot 
Koffie zonder kuukske, melk, suiker  
 
Espresso Doppio 
Dubbele Illy Espresso  
 
Cappuccino  
Illy Espresso met warme melk en melk- 
schuim 
 
Cappuccino Viennese 
Cappuccino met slagroom 
 
Latte Macchiato  
Warm melkschuim met Illy Espresso 
 
Illy Irish Coffee  
Dubbele Illy Espresso, Ierse Whiskey en  
rietsuiker, afgewerkt met smeuïge koude room  
 
Amore  
Dubbele Illy Espresso overgoten met  
Amaretto likeur, afgewerkt met verse slagroom 
 
Chouffe Coffee 
Opgestoomde koffielikeur met slagroom 
 
Supplement slagroom 
 

€2,50 

€2,50 

€2,50 

€2,30 

€3,50 

€3,20 

€3,70 

€3,20 

 
English Breakfast 
 
Earl Grey Yin Zhen 
 
4 Fruits Rouges 
 
Vert Jaune Lemon & Gingembre 
 
Yunnan Vert Chinois 
 
Rooibos Citrus 
 
Tisane Camomille (kamille)  
 
Tisane Tilleul (linde)  
 
Verse Munt Thee 
 
Thé Dammann Frères wordt gedreven door haar passie 
voor de kwaliteiten van thee. 
Damman Frères is lid van de internationale organisatie 
U.N. Global Compact, daarmee hebben ze zich 
verbonden en gecommitteerd om samen met al haar 
partners over de hele wereld met respect voor 
mensenrechten, internationale arbeidsnormen, en het 
milieu, actief deel te nemen in de strijd tegen corruptie 
Beleef thee in haar puurste vorm. Ontdek zelf waarom 
de thee van Dammann door de theeconnaisseurs over 
de hele wereld wordt geprezen voor zijn uitstekende 
kwaliteit en onweerstaanbare aantrekkingskracht 
 
Glühwein  
 
Echte Pure Chocolademelk 

€8,00 

€8,00 

€4,50
0 

€0,70 

€3,00 

€4,50 

€3,50 

€3,00 

€3,00 

€3,00 

€3,00 

€3,00 

€3,00 

€3,00 

€4,90 
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V eur Den Lierschen Hoenger 

  
 
 

 
     Bevat Gluten 

 Bevat Selder 

 Bevat Vis  

 Bevat Melk 
 Bevat Mosterd 
 Bevat Ei  

 
 

 
Talloor Oma’s vèsse soep  
met een boke  

 

Jat Oma’s vesse soep zonner boke 

 
Ollèfkes 

 
Ansjoikes 

 
Blokses Abdaei Keis  

 
Blokskes Weust (salami) 

 
Chipkes pickles/zoat/pàprika 

 

 
Croque Mesjeuu uit veùsje 

 
Dobbele Croque Mesjeuu 

 
Liers Vloake 

 
 
 
Gemengde Plà 
Schooen gevulde schotel met vleesjes , keis , ollefkes, 
en wat er in huis is 

 

€8,00 

€5,00 

€4,00 

€7,00 

€8,50 

€7,00 

€2,50 

€4,50 

€8,00 

€3,00 

€16,00 
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D e Gezellen van ’t Groot Volk 
en GrOOte Zondag 
Waarom Groot? 
 
De Gezellen van ’t Groot Volk dragen samen met de Gilde van de Lierse Pijnders zorg voor de historische 
Reuzentrein en de andere Lierse stads-, wijk-, verenigings- en privéreuzen. 
 
In 1928 schreef Felix Timmermans in de programmabrochure van de stoet Lierke Plezierke:  
De reuzen en het Beiaardspaard! Hoera! Hoera! achteruit! achteruit! ... daar zijn ze! ... Bezie ze maar goed! 
Want alle vijf en twintig jaren komen ze maar eens uit hun paleis en morgen zijn z'er weer binnen! Groot volk 
laat zich lang wachten en zich niet te veel zien.  
 
Daarom Groot! 
 
De Gezellen van het Groot Volk organiseerde in 2015 de 
Ommegang ter gelegenheid van de 25-jaarlijkse 
Gummarusfeesten. Het was een succes en links en rechts 
klonk de vraag: waarom komen de Lierse historische reuzen 
niet wat vaker buiten? Als antwoord hierop starten de 
Gezellen met een nieuw initiatief: in 2017, de GrOOte 
Zondag.  
 
De Duffelse reuzenfamilie komt op bezoek. De gelijkenis met 
de Lierse reuzenfamilie is heel herkenbaar. De huidige 
Duffelse reuzen worden een eerste maal vermeld in 1819. 
Toch wordt vermoed dat ze ouder zijn. Waarschijnlijk dateren 
ze van de tweede helft van de 18de eeuw.  
 
De Duffelse reuzenfamilie telt zeven reuzen. Naast de Reus en zijn gezellin de Reuzin zijn er drie kinderen: 
Janneke, Mieke en Kinnebaba. De Moor en de Morin vervolledigen de groep. 
 
De Lierse reuzenfamilie bestaat uit drie grote en zeven kleine historische reuzen met o.m. Goliath (1469), de 
Reuzin (1482), de Kamenierster of Meid (1604) en Kinnebaba (1604). Verder zijn er Janneke Broer, Mieke 
Zuster, Groteva, Grotemoe en de twee Moorse knechten 
 
De Lierse reuzenfamilie maakt deel uit van de Lierse Reuzentrein, één van de oudste en meest volledige in 
Vlaanderen, waartoe ook onder meer het Ros Beiaard (1417) behoort. 
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Van Kerkmis naar Kermis  
In Lier moet het inrichten van processies al 
spoedig een jaarlijkse gewoonte zijn 
geworden. Van oudsher ging te Lier een 
processie uit waarbij de relieken van de 
Lierse patroonheilige Gummarus onder 
muzikale begeleiding werden rondgedragen. 
 
Ook de jaarlijkse herdenking van de 
kerkwijding was een processiedag. De naam 
Kerkmis, aan dit feest gegeven, werd later tot 
Kermis verbasterd.  
 
Reeds in de stadsrekening van 1377 vinden we gegevens over het huren van muzikanten om voor het sacrament 
te spelen. In een oorkonde van 1400 wordt de zondag na Sakramentsdag als één van de van de oude gevestigde 
processiedagen genoemd. De Lierse reus vinden we voor het eerst vermeld in het handschrift van Richalt van 
Grasen, oud-burgemeester van de stad.  
 
Anno 1469 omtrent Lierse Kermis wiert een reus ghemaect alwaer zij nacht en dag aen gewrochten, om tegen 
Kerkmis ghedaen te hebben en in 1473 vermeldt van Grasen dat in de processie was Goliath den reuse, en zijn 
knecht, ook groot als een reuse ende de drij coninghen met dien cnaepen opstapten.  
 
Uit deze vermelding blijkt duidelijk dat benevens de reus Goliath ook andere reuzen in de processie verschenen 
waren en dat ook muzikanten voor de reus speelden en dat voor hem een tuimelaar liep die David moest 
verbeelden. Vermoedelijk in de 15de eeuw is er een scheiding gekomen tussen de religieuze processies en de 
profanere ommegangen die meer praalstoeten werden waarin vooral praalwagens en zinnebeeldige personages 
de aandacht trokken.  
 
In de ommegang van 1604 waren de reus en de reuzin, samen met vijf reuskens met den sot en 't kindt, van eene 
camenier vergezeld. In 1608 is er sprake van een reusken dat moeder geef mij eene vlaye verbeeldde en in 1681 
één met moeder geef mij de memme. Vermoedelijk gaat het hier om het kind, in 1663 ook Kinnebaba genoemd, 
dat in de stoet met een besnotterd gezicht meeloopt. Maar kermissen en ommegangen zijn dus gegroeid rond en 
uit de jaarlijkse processies. En om deze binding te memoreren gaat GrOOte Zondag door op de zondag voor Sint-
Gummaruszondag. De eerste zondag het profane, de tweede zondag het religieuze. 
 

Bron: Luk Ceulemans 
 


