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396 GV gastvrouw GH gastheer V aantal bieren van ‘t vat F aantal bieren van de fles ZB aantal zitplaatsen binnen ZT aantal zitplaatsen terras O openingsuren G sluitingsdagen V vaste vakantieperiode



REMBRANDT
ZEDELGEM

STREEK
BIEREN
KAFFEE

WIJ VERWENNEN U MET EEN 
GRATIS TWEEDE CONSUMPTIE:  

LA CHOUFFE  
OF BRUGSE ZOT  

VAN ’T VAT

Gezellig genieten met een streekbier en een hapje in een gezellig kader…   150 
streekbieren!
Een 60-tal plaatsen binnen.  
Terras vooraan (30 tal plaatsen) en gezellig terras aan de zijkant (45 tal plaatsen).
Bij ons is het de bedoeling om rustig te kunnen genieten van de vele lekkere streek-
bieren en de lekkere snacks in onze Chouffe ‘kabouter’ bar.
Bij de streekbieren kan je ook genieten van een bordje kaas & salami, breughel, 
bierpatés, warme hapjes, artisanale kroketjes, La Trappe bitterballen, … 
Lekkere snacks vanaf de vrijdagavond, verzorgde schotels met verse producten!
La Chouffe is altijd van ’t vat ! 
N’Ice Chouffe (winterperiode) en Cherry Chouffe (zomerperiode) van ’t vat !
Op de wisseltap is er telkens een bier van de maand met spaaractie! 
Specialiteit voor groepen : breugelmaaltijd, neem contact met ons voor meer info.
In het eerste weekend van juli zijn er de Rembrandt-feesten. 

SPECIALITEIT V/H HUIS: Eigen bereide en de lekkerste spaghetti van de streek!! Boerestutte 
met gerookte hesp, potje paté, CHOUFFE SCHOTEL met gratis Chouffe naar keuze. ROUTEBE-
SCHRIJVING: Komende van Brugge: Torhoutsesteenweg, voorbij het 3de rondpunt iets verder 
aan de rechtse kant. Komende van de E403: afrit Zedelgem-Ruddervoorde, einde van de afrit 
naar rechts(Zedelgem), Ruddervoordsestraat volgen, over de spoorweg(station van Zedelgem) 
tot aan het rondpunt van Zuidwege, links richting Torhout en iets verder aan de rechtse kant. 
Vanuit Brugge met de lijnbus 72.  TOERISTISCHE BEZIENSWAARDIGHEDEN: De belangrijkste 
toeristische bezienswaardigheden in de streek zijn de doolhof en het kasteel van Loppem, de 
gerestaureerde oude brouwerij “De Leeuw” in Aartrijke (dit bier is opnieuw gemaakt en is ook 
verkrijgbaar in de Rembrandt), De kerk van Zedelgem-dorp met zijn zeer oude en prachtige 
doopvont en  een beiaard. FIETSROUTES EN/OF WANDELPADEN: Van de oude militaire spoor-
weg is er een wandel-en fietspad gemaakt. Het St.Elooipad en het Doeveren wandelpad liggen 
dicht bij ons.  V.V.V. KANTOOR: Rembrandt is toeristisch infopunt van de gemeente Zedelgem 
en erkend bij Westtour!

REMBRANDT
130 Streekbieren
Bierpaté
Verzorgde snacks

La Chouffe & Brugse Zot van ’t vat !
Bier v/d maand van ’t vat!

StreekbierenkaffeeStreekbierenkaffee
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Torhoutsesteenweg 164, 8210 Zedelgem, T. 050 20 08 08,  
nico_cappaert@skynet.be, www.tavernerembrandt.be

GV Ann en Lynntje
GH Nico
V 5 (Jupiler, La Chouffe, N’Ice of 
Cherry Chouffe, Brugse Zot en de 
wisseltap met de lekkerste bieren van 
‘t vat) Hier tapt men zoals het moet!!  
F 150-tal
ZB 70  ZT 75 terras vooraan en gezel-
lig terras zijkant
O vrij - za vanaf 15.00u tot ... zo vanaf 
10.00u tot ...
Groepen ook op andere dagen wel-
kom (contacteer ons)
G maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag gesloten


