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JENEVERALTAAR: DE BRIEK SCHOTTE TOOG 

 
“We willen niet in ‘t peloton blijven. We dromen van ‘n al dan niet definitieve 

ontsnapping, ook al wordt gezegd gegroepeerd te blijven, zuinig te zijn en duur 
boven inspanning te verkiezen. Alleen de kampioen mag de lof-zingen van de 

macht en de glorie, ‘n overblijfsel uit onze speelse jeugd. Het gaat hier echter niet 
over ‘n kampioen, want ‘t verhaal van grote mensen vindt men in ‘n encyclopedie. 

Dat van Ghislain Lambertwordt nergens verteld, ook al is zijn karakter 
gelijklopend met de menselijke natuur...” 

 
[Philippe Harel, Le vélo 2001] 

 
Jenever, in de late middeleeuwen eerst medicijn, niet veel later ‘n borrel voor ‘n 

toffe ambiance. Het genotsmiddel kende ‘n ware evolutie door de eeuwen heen tot 
‘t “geestrijke drankske” da’ we nu kennen, mè ‘n enorm palet aan verscheidene 

smaken. 
 

In samenwerking met 't Nationaal Jenevermuseum Hasselt en de Orde van de 
O’de Flander in Gent stelden wij 'n waanzinnig tof gamma samen van ruim 125 

soorten Belgische graanjenever/genièvre de grain/pékèt de Wallonie van ruim 35 
verschillende stokerijen, waaronder onze eigen gestookte belegen jenever 

vernoemd naar mijne bompa H.H. Van Sloun: "Cuvée d'Albert 1.4". Daarnaast 
hebben wij 16 kruid- & fruitjenevers onder eigen etiketje. 

 
Sinds begin 2015 presenteren wij zeer fier 'n enorm cultureel erfgoed versmolten 

in ons "Jeneveraltaar", tevens 'n ware ode aan de Kanegemse koerser Briek 
Schotte, die dag en nacht op z'n fiets trainde, z'n rugzakske gevuld met 'n steak, 
fleske tripel & kwart literke Jenever. Proeft vanaf nu de grote variëteit van ons 

unieke gamma in onze eigen Jeneverbar aan de ‘Briek Schotte toog’. 
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KOERSPROEVERIJ I: WAALSE PIJL 

 
Degustatie van 3 Pekets van de provincies Luik & Namen 

Prijs p.p. € 10.5 – duur +/- 30 minuten 
 

 
KOERSPROEVERIJ II: RONDE VAN LIMBURG 

 
Degustatie van 3 fruitige Haspengouwse Jenevers 

Prijs p.p. € 10.5 – duur +/- 30 minuten 
 

 
KOERSPROEVERIJ III: Schaal Sels 

 
Degustatie van 3 kruidige Antwerpse Jenevers 

Prijs p.p. € 10.5 – duur +/- 30 minuten 
 

 
KOERSPROEVERIJ IV: Gent-Wevelgem 

 
Degustatie van 2 * O’de Flander & 1 * Balegemsche 

Prijs p.p. € 10.5 – duur +/- 30 minuten 
 

 
KOERSPROEVERIJ V: DWARS DOOR VLAANDEREN 

 
Degustatie van 4 Jenevers: van Kortrijk naar Luik  

Prijs p.p. € 14.0 – duur +/- 30 minuten 
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HEET AANBEVOLEN: 
KOERSPROEVERIJ VI: TOUR VAN SLOUN 

 
beleeft, ruikt, kiest, slurpt & degusteert:  
3 van onze 17 eigen gestookte Jenevers 
Prijs p.p. € 10.5 – duur +/- 45 minuten 

 
 

PROEVERIJ VII: HAP-SLOK-WEG 
 

One for the road, keuze uit meer dan 125 soorten:  
 

Graanjenever, Elixer, Crèmejenever of Fruitjenever.. 
Ideaal voor wandelgroepkes, voor op te warmen of voor af te koelen.  

Prijs p.p. € 3.5 tot € 4.5 – duur +/- 20 minuten 
 

 
 

ONZE KOERSEN ZIJN UIT TE BREIDEN MÈ: 
 

- Kroketje van onze Friterie Renée (diverse soorten), vanaf € 3.5 p.s.) 
- Tellooreke mè Luikse worst & Brugse kaas € 7.5  

- Tellooreke handgerolde bitterballen (12 stuks) € 11.5 
 

 
 
 
 
 



	  

	   4 

 
SPELREGELS: 

 
- Jeneverproeverijen zijn te reserveren van woendag t/m zondag  

van 11h00 tot ten laatste 22h30. Minimaal aantal: 6 personen, max 40. 
- Minimum leeftijd 18 jaar. Legitimatie kan gevraagd worden bij twijfel.  

 
 

 


