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BRUGGE – 5 juli 2021 | Duvelorium Grand Beer Café op de Markt in 

Brugge opent opnieuw de - vernieuwde - deuren. De eerste Duvels 

van 't vat werden getapt door onze Burgemeester De Fauw en Michel 

Moortgat zelf! Vanaf vandaag kan dus iedereen proeven van een 

mooie selectie Belgische bieren in een eigenzinnig 'Duvel' kader met 

een prachtig zicht op de Brugse Markt. Zowel bezoekers van 

Historium, als passanten en bierlovers zijn er welkom. Het is de ideale 

locatie om een dagje cultuur, shoppen of een bezoek aan Historium af 

te sluiten of je daguitstap in Brugge te starten.   

 



 

 

Van links naar rechts: Sandra Timmerman, burgemeester Dirk De fauw, Frank 

Vercauteren, Michel Moortgat, Anna van het Historium, schepen van Toerisme Philip 

Pierins en schepen van Cultuur Nico Blontrock.  

Proeven van de beste Belgische bieren 

In Brugge kan je met zicht op de Markt proeven van de allerbeste Belgische 

bieren én zelfs van een Duvel van ’t vat. Iedereen kan terecht in 

Duvelorium: Bruggelingen, citytrippers, shoppers en toevallige passanten. Je 

hebt namelijk geen Historium toegangsticket nodig om te kunnen genieten van 

het waanzinnig mooi uitzicht op het Duvelorium terras of om gezellig even uit 

te blazen aan de bar. Dit gezellig café is een te ontdekken pareltje, ook voor de 

Bruggeling! 

 

In 2012 opende Historium in Brugge. Op de eerste verdieping van deze 

interactieve belevingsattractie werd toen ook het Duvelorium Grand Beer Café 

geïntroduceerd. Ondertussen kreeg Duvelorium een opfrisbeurt, werd de 

capaciteit uitgebreid en werd het aanbod van de shop vergroot. Dankzij de 



 

sterke samenwerking met de familiale brouwerij Duvel Moortgat herleeft het 

Grand Beer Café als een toonaangevende en unieke speler in de 

Belgische bierwereld.   

 

The place to be voor iedereen die van (een) Duvel houdt!  

Duvelorium serveert een mooie selectie van de beste Belgische bieren en heel 

uitzonderlijk vind je hier Duvel op vat. Slechts in een beperkt aantal 

horecazaken kan je Duvel op het vat proeven. Duvelorium is één van de 

geselecteerde plekken waar je kan genieten van een vers getapte Duvel én dat 

met een fenomenaal uitzicht op de Markt van Brugge. 

   

 

 

 

Van links naar rechts: David Van Rillaer, Stijn Vandenbosch, Michel Moortgat en 

Daniel Krug.  

Michel Moortgat : “Door het complexe (her)gistingsproces en de grote hoeveelheid koolzuur van het bier, 

was het een huzarenstukje om Duvel te kunnen aanbieden op vat. Na enkele jaren onderzoek, slaagden 

we er in om een tapinstallatie te ontwerpen die aan alle nodige vereisten voldoet om een Duvel te tappen 



 

zoals ze vanop fles uitgeschonken wordt, inclusief Duvel tornado, de iconische visuele uiting van het hoge 

koolzuurgehalte. Duvel van het vat behoudt bovendien de hergisting, het alcoholpercentage en de 

authentieke, hoppige smaak, zonder te moeten inboeten op kwaliteit.” 

 

Bierlovers komen niet alleen aan hun trekken in de bar, maar kunnen ook 

terecht in de aanpalende shop voor wie op zoek is naar een bijzonder 

souvenir, een eigenzinnig hebbeding of een cadeau. Ook voor 

bedrijfsuitjes, teambuildings en events kan je terecht bij Duvelorium. Zo 

kan je bijvoorbeeld een bezoek aan Historium of een gaming sessie in de VR 

Arcade combineren met een bruisende receptie. Je kan alle formules terug 

vinden op www.duvelorium.be   

 

 

 

Beeldmateriaal: Klik hier  

 

 

PERSCONTACT: 

 

Duvelorium: 

 

Stijn Boone 

General Manager 

32 (0)474 90 54 61 

stijn.boone@historium.be 

 

of 

 

Dominique Uyttenhove 

Marketing Manager 

32 (0)478 37 33 12 

dominique.uyttenhove@historium.be 

 

https://historium.us11.list-manage.com/track/click?u=859e58fe3728444fad5d0f517&id=0b6041ec99&e=37c1bbd6b4
https://historium.us11.list-manage.com/track/click?u=859e58fe3728444fad5d0f517&id=3ee6342d41&e=37c1bbd6b4
mailto:Stijn.boone@historium.be
mailto:Dominique.uyttenhove@historium.be


 

 

  

Brouwerij Duvel Moortgat: 

 

Debby Wilmsen  

debby@duvel.be 
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Our mailing address is: 

Duvelorium Grand Beer Café, Markt 1, 8000 Brugge (België) 

info@duvelorium.be 
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