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In het bruisende Wyck, op een kleine steenworp 
afstand van Centraal Station Maastricht, ligt 
Tapperij de Poshoorn. Een authentiek gezellig 
doch hip-modern café waar je aan het juiste adres 
bent voor een (of meerdere) speciaalbiertje(s), een 
goed ontbijt, smakelijke lunch en bourgondische 
streekgerechten. 

Ook wordt er veel met bier gekookt en zijn er 
unieke Bier & Spijs plankjes ontwikkelt. Ideaal om 
een avondje bij weg te zakken, in het café of op 
ons zonovergoten, altijd gezellige, terras.

City Tavern & Pub
In the bustling neighbourhood of Wyck, 
within a stone’s throw of Maastricht Central 
Station, lies City Tavern the Poshoorn. It is an 
authentic and cosy, yet trendy and modern 
café where you’re more than welcome to 
enjoy a speciality beer, a hearty breakfast, a 
tasty lunch, a lavish local dish as well as a 
comfortable night’s rest.

Openingstijden:

zondag t/m woensdag 
09.00-24.00

donderdag t/m zondag 
09.00-01.00

Stationsstraat 47  |  +31(0)43 321 73 34  |  info@poshoorn.nl  |  poshoorn.nl

Tapperij de Poshoorn

Tapperij
de Poshoorn
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Eén van de oudste bruine kroegen die de stad rijk 
is. Gevestigd in een eeuwenoud pand, aan een van 
de bruisende winkelstraten van Maastricht. Brand 
is hier al sinds 1911 een belangrijk visitekaartje, 
terwijl de wijnliefhebber hier eveneens een goede 
keuze kan maken. De eigengemaakte soepen en 
het Franse kaasplankje zijn 
regelrechte aanraders. De perfect gekozen 
muziek maakt de sfeer compleet.

One of the oldest pubs in the city. Situated 
in an age-old building in one of the most 
vibrant shopping streets of Maastricht. Since 
1911, Brand has been served here whilst wine 
lovers are offered a nice selection of house 
wines. The various homemade soups and 
French cheese board are truly recommended. 
The perfectly selected music creates a cosy 
atmosphere.

Openingstijden:

ma gesloten
di & wo 10.00-18.00
do 10.00-24.00
vr & za 10.00-24.00
zo 11.00-18.00

Muntstraat 45  |  +31(0)43 321 40 65  |  melanie@knijnspiep.nl  |  knijnspiep.nl

Café de Knijnspiep

Café de 
Knijnspiep
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Nét buiten de bekende winkelstraten op steenworp 
afstand van het Vrijthof en de Markt waar het 
toeristische centrum overgaat in de stadse wijk 
‘Kommelkwartier’ ligt Café Paulus. Gelegen aan de 
Oude Tweebergenpoort, van oudsher dé poort naar 
het historisch centrum. Café Paulus is een echt 
café op een kruispunt waar een breed publiek van 
‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat bij elkaar komt. 
Het weer speelt hier nooit een rol want dankzij de 
brede luifel met heaters kun je hier altijd buiten 
zitten. Het is een plek waar buurtgenoten een 
praatje met elkaar maken onder het genot van 
koffie of een van de vele speciaalbieren, maar ook 
een plek waar mensen komen lunchen of dineren.
Wanneer de buitentemperatuur zomerse waarden 
bereikt, zakken de inzinkbare ramen de kelder in 
en wordt het stijlvolle interieur (est 2019) en het
gezellige terras met elkaar verbonden. Met veertien 
tapkranen, een stevig arsenaal aan speciaalbieren 
op fles en een ruime keuze uit alle huisgemaakte 
gerechten is er voor ieder wat wils.

Kortom ‘Local Feel Urban Taste’!

Just outside the famous shopping streets just 
a stone’s throw from the Vrijthof where the 
tourist center changes into the urban district 
‘Kommelkwartier’ is Café Paulus. Located 
on the Oude Tweebergenpoort, traditionally 
the gateway to the historic center. A café 
for everyone where you can enjoy perfect 
coffee, breakfast, beers, lunch, dinner, snacks 
and drinks with a group from early in the 
morning until late in the evening, both 
indoors and at the terrace all year round.

Oude Tweebergenpoort 8b  |  +31 43 851 64 27  |  info@cafepaulus.nl

Café Paulus

Café 
Paulus

Openingstijden:

elke dag vanaf 9.30 

-DE MESTREECHTER-



Grandcafé Au Mouton Blanc, gelegen aan de 
Kersenmarkt in het hartje van Maastricht, is een 
van de meest bruisende cafés die de stad rijk is. 
De sfeervolle zaak is gevestigd in een historisch 
pand uit 1764 waar ooit de eerste raadkamer van 
Maastricht zitting hield. Nu ervaart de gast er het 
warme welkom van ervaren personeel en is er een 
ruime keuze aan dranken en spijzen. 
Proef bourgondisch Maastricht! 

In het weekend gaan ‘s avonds de stoelen aan 
de kant en is de Mouton een uitgelezen plek om 
samen met vrienden te stappen. 

In an historical building located within the 
old city centre of Maastricht, one of the most 
vibrant café’s of the area is found. With top 
quality kitchen and casual ambiance the 
‘Mouton’ is the perfect place to enjoy the 
Burgundian life style Maastricht has to offer. 
On weekend evenings the tables make place 
and the Au Mouton Blanc is a great place for 
a night out with your friends.  

Openingstijden:

ma & zo 11.00-22.00
di & wo 10.00-22.00, 

do 10.00-00.00,
vr & za 10.00-02.00

Kersenmarkt 10  |  +31(0)43 321 59 92  |  info@aumoutonblanc.nl  | aumoutonblanc.nl 

Grandcafé au Mouton Blanc

Grandcafé au 
Mouton Blanc

-DE MESTREECHTER-



Het is even zoeken naar dit ‘slakkenhuisje’ in het 
mooie Stokstraatkwartier, maar een bezoek aan 
dit 37 m2 kleine kroegje is zeker de moeite waard. 
In 2016 is in de Karkol verkozen tot beste
café van Nederland, na tien toptiennoteringen op 
rij. Een ontmoetingsplaats voor jong en oud.
De eigenaar en het personeel staan garant voor 
vakmanschap en gastvrijheid. Maak een keuze
uit zeven voortreffelijk getapte Brand Bieren, het 
ruime wijnassortiment of geniet van een van de 
vele bieren op fles. Neem er wat te 
knabbelen bij en beleef dit stukje Bourgondisch
Maastricht.

It’s a bit of a search for this little “snail house” 
in the heart of the beautiful Stokstraatquarter, 
but the guests who manage to find this 37 
square metres small pub think it’s really 
worth a visit. Already back in 1700 there was 
an “In den Carcol” which means as much as 
a Burgundy snail or an Escargot. You can 
sit at the tables in the front part, as well as 
at the bar, the “Stehtisch” and in our small 
courtyard

Openingstijden:

ma t/m wo 12.00-00.00
do t/m zo 12.00-02.00

Café In de Karkol

Café In 
de Karkol

Stokstraat 5  |  +31(0)43 321 70 35  |  info@indekarkol.nl  |  indekarkol.nl
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Gelegen aan de Markt van Maastricht is een niet 
meer weg te denken horecagelegenheid van de 
Limburgse hoofdstad.
Pal tegenover het stadhuis en het Mosae Forum 
bestiert eigenaar Dennis Stroes samen met 
zijn team een intiem etablissement. Het pand 
werd gebouwd in dezelfde periode (circa 1660) 
als het monumentale politieke centrum van de 
eeuwenoude stad. Deel uitmakend van de couleur 
locale vertoeft menig Maastrichtenaar, student, 
toerist en zakelijke bezoeker graag in deze 
horecazaak of -bij mooi weer- op het terras.

Local café situated on the Market of 
Maastricht – compeletely renovated- is 
unthincable not to be part of the scene of 
the Limburg capital. Directly opposite the 
town hall and the Mosae Forum owner 
Dennis Stroes and his team have an intimate 
establishment that was built in the same 
period (1660) as the monumental political 
center of the ancient city.

Markt 38  |  +31(0)43 326 38 55  |  info@cafelocal.nl  |  cafelocal.nl

Café Local

Café 
Local  

Openingstijden:

ma t/m do 10.00-00:00
vr 08.00-02.00

za 10.00-02.00, zo 11.00-23.00
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Vernoemd naar de uitvinder van het lichtgas Jan 
Pieter Minckelers, bevindt dit café zich in het ruim 
400 jaar oude monumentale pand op de Markt. 
Geniet op het terras van een 
vurrukkulluk Brand biertje, smaakvol wijntje, 
kopje koffie, Limburgse vlaai of een van de 
verrassende weekgerechten. Alles wordt hier in 
eigen huis bereid, van spek met ei en salade met 
vers gerookte zalm tot Steak Maison met Vlaamse 
friet. Probeer ook beslist eens hun (wereld)
beroemde Saté à la Minckelers of 
Maastrichts zuurvlees.

Start your beautiful day with a fresh cup of 
coffee with a slice of Limburg vlaai at our 
outdoor terrace. Or you may always sit back 
and relax with a refreshing local Brand beer 
or one of the 50 different other beers. Try our 
specialities like “Maastricht Zuurvlees” or 
“Steak Maison”. We can accommodate groups 
with a maximum of 60 persons.

Eetcafé Minckelers

Markt 35  |  +31(0)43 321 65 38  |  info@minckelers.nl  |  minckelers.nl

Eetcafé 
Minckelers

Openingstijden:

alle dagen geopend 
vanaf 09:00
wo & vrij vanaf 08:30
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Café de Zwaan is hét eetcafé in Maastricht met 
de beste speciaalbieren van de tap en op fles. 
Gelegen aan de gezellige Markt tegenover het 
oude stadhuis van Maastricht. Sinds 1901 vloeit 
hier bier uit de tapkraan. Onze chefs maken 
gezonde en streekgebonden gerechten die we 
serveren voor ontbijt, lunch en diner.

Onze biersommeliers hebben de lekkerste bieren 
voor je geselecteerd. De kaart bij Café de Zwaan 
is zo samengesteld dat je op elk moment van 
de dag iets lekkers kunt eten, met natuurlijk 
een bijpassend biertje. We hebben altijd veel 
wisselende bieren van de tap en in onze unieke 
‘walk in fridge’ vind je ongeveer 200 verschillende 
flessen speciaalbier! Café de Zwaan is a bar-restaurant located on 

the lively Market square. Since its opening 
in 1901 it has been a meeting point for locals 
and visitors.
Our chefs prepare tasty and regional dishes 
that we serve for breakfast, lunch and 
dinner. Our beer sommeliers have the best 
beers selected for you. In our unique “Walk 
in fridge” you will find about 200 different 
bottles of craft beer!

 Café de Zwaan

Markt 68  |  +31 (0)43 321 54 21  |  info@dezwaanmaastricht.nl  |  dezwaanmaastricht.nl

Café 
De Zwaan

Openingstijden:

ma, di, do, za, zo 09.00-02.00
wo, vr 08.00-02.00

-DE MESTREECHTER-



“Oprecht met de “G” van gezelligheid”.

Tussen de Markt en het Vrijthof ligt deze typisch 
echte Maastrichtse bruine kroeg  “Hallo Mestreeg”. 
Gastvrijheid en gezelligheid staan hier altijd hoog 
in het vaandel. Een typisch, ouderwetse, bruine 
kroeg die de sfeer van Maastricht, van vroeger én 
nu,  ademt. 
De persoonlijke benadering van de uitbaters, 
Margriet & Luc,  staan garant voor gezelligheid en 
hebben voor iedereen een woord of goed verhaal, 
danwel een luisterend oor.
Mede als ‘preuflokaal’ van Brand Bier zijn hier alle 
Brand bieren op fust of fles te verkrijgen, dit alles 
in een gemoedelijke ‘Mestreechse’ ambiance. 
Een echte “must”  bij een bezoek aan Maastricht. Café Hallo Mestreeg, in center of town 

between Market place and the Vrijthof is a 
typical old, so-called, brown pub. Hospitality 
and cosiness are important key words for 
this very local popular pub.
Locals and tourist feel directly at home here. 
Owners Luc & Margriet guarantee socializing 
and take good care of their guests. Come in 
, and feel at home in café Hallo Mestreeg. A 
must see in Maastricht!

Grote Gracht 5  |  +31(0)6 53 83 60 67  |  info@hallomestreeg.nl  |  www.hallomestreeg.nl

Café Hallo Mestreeg

Openingstijden:

ma t/m woe 16.00-22.00
do gesloten
vr 11.00-23.00
za 11.00-01.00
zo 14.00-21.00

Café Hallo 
Mestreeg
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Het vermeende oudste café van Maastricht, 
fantastisch gelegen aan het Vrijthof. De 
hoeskamer waar gezelligheid, gastvrijheid en 
vakmanschap hoog in het vaandel staan en waar 
jong én oud zich thuis voelen. Een goed getapt 
Brand biertje wordt hier verrijkt met o.a. heerlijke 
huisgemaakte soepen, de gezellige muziek en 
de gastvrije instelling. Geniet ‘s zomers van het 
terras of reserveer alvast een straattegel om met 
carnaval hier de sfeer te proeven. 

Wellknown as the ‘living room of Maastricht’. 
People of all ages and from all over the world 
visit our café for its rich historic value, to 
have lunch or dinner, check out the variety 
of pedestrians, or to party in the weekends. 
We value our quality in products and how 
it’s been served. But the most important 
reason that people love to come back is the 
familiar atmosphere of this place. Therefore 
we welcome you, in ‘the living room of 
Maastricht!

Café In den Ouden Vogelstruys 

Vrijthof 15  |  +31(0)43 321 48 88  |  info@vogelstruys.nl  |  vogelstruys.nl

Openingstijden:

zo t/m do 09.30-02.00
vr & za 09.30-03.00

Café In den 
Ouden 

Vogelstruys 
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DE LEUKSTE 
BIERROUTES VAN 
MESTREECH

Maastricht: dé plek 
voor bierliefhebbers om 
kennis te maken met 
het unieke karakter 
van elk van de Brand 
bijzondere bieren. Rijk, 
krachtig, soepel, bitter, 
zoet, robuust, soepel, 
intens, karaktervol en 
vernieuwend.

De stad Maastricht is 
rijk aan smaken, ademt 
historie uit en proeft 
altijd goed. Ontdek 
hier de “Mestreechter 
Brandslang”,  bestaande 
uit bijzondere 
etablissementen, die 
stuk voor stuk een 
unieke uitstraling 
hebben en tot de top 
van de Nederlandse 
horeca behoren. Allen 
verenigd door het bier 
waar ‘Limburg trots op is’: 
Brand Bier.

De Mestreechter 
Brandslang is een 
samenwerkingsverband 
van Maastrichtse 
horeca-ondernemers die 
zich hebben verenigd 
vanwege hun voorliefde 
voor de bieren van Brand, 
het bier waar Limburg 
trots op is. Als een slang 
slingert de route die de 
zaken verbindt zich door 
de diverse wijken van 
de stad. Van Wyck, via 
het Stokstraatkwartier, 
het Centrum met Markt 
en Vrijthof naar het 
sfeervolle Jekerkwartier 
en weer terug naar het 
O.L. Vrouweplein.

WIE DEZE ROUTE LOOPT ZIET MEER 
DAN 2000 JAAR GESCHIEDENIS AAN 

ZICH VOORBIJ TREKKEN.

De meest eenvoudige 
manier is geheel 
zelfstandig een route 
lopen en onderbreken 
voor een drankje al dan 
niet met een hapje in 
een van de gastvrije en 
speciale deelnemende 
zaken. 

Je kunt ook een deel 
van de route lopen,of 
er meerdere dagen / 
avonden voor uittrekken. 
Kies enkele deelnemers 
uit en maak een route op 
maat. De Mestreechter 
Brandslang biedt het hele 
jaar opties aan.



In deze waag krijgt ieder zijn deel’. Het staat 
in gouden letters op de gevel geschreven. Een 
uitspraak daterend uit de 18e eeuw, die ook na 300 
jaar nog niets aan kracht heeft ingeboet. Want 
inderdaad, bij De Wolwaag krijgt iedereen zijn 
deel: van de warme ontvangst en de gezellige 
sfeer. Een unieke kroeg aan het Onze Lieve 
Vrouweplein in Maastricht, met een top glas 
Brand bier waar gevoel voor kwaliteit voorop staat. 

The real good life. In this weighs everyone 
gets their share”. It is written in golden letters 
on the facade. A statement dating from the 
18th century, which has not lost its power 
even after 300 years. Because indeed, at De 
Wolwaag everyone gets their share: from the 
warm welcome and the cozy atmosphere. A 
unique pub on the Onze Lieve Vrouweplein 
in Maastricht, with a top glass of Brand beer 
where a sense of quality is paramount.

Café de Wolwaag

Onze Lieve Vrouwenplein 26  |  +31(0)43 310 07 00  |  info@wolwaag.nl  |  wolwaag.nl 

Openingstijden:

Dagelijks: 
10.00-middernacht

Café de 
Wolwaag
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Ontdek in het fraaie historische deel van 
Maastricht, het Jekerkwartier, dit sfeervolle 
borrelcafé waar je kunt genieten van de royale
keuze aan Brand specialiteiten, speciaal bieren 
en een verrassend smaakvolle dag of een kleine 
avondkaart. Met enige regelmaat wordt de 
ambiance verhoogd door live muziek. Zo is er 
iedere maandag live jazz. De naastgelegen Waalse 
kerk geeft aan het gezellige terras een extra tintje. 

Ever since november 2010, Cafe Forum is the 
place to be for both young and old. Students, 
tourists and locals have always found their 
way to our lively bar. An amazing place 
where we combine good (live) music with the 
best craft beers, great food and a good glass 
of wine. The ideal location for a drink, lunch, 
dinner, concerts and what so ever. Located 
in the artistic Jekerkwartier, in the centre of 
Maastricht.

Sint Pieterstraat 4  |  +31(0)43 851 94 75  |  info@cafeforum.eu  |  cafeforum.eu

Café Forum

Openingstijden:

zo t/m do 10.00-02.00
vr & za 10.00-03.00

Café 
Forum 
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In het oude Jekerkwartier van Maastricht vind je 
Café De Tribunal. Al sinds 1962 bekend, beroemd
en zeer zeker berucht. In 2021 draagt de familie 
Graus het stokje over aan Tuur & Rachel. Zij  
bewaren de authenticiteit van De Tribunal. Brand 
Bier wordt hoog in het vaandel gedragen, net als 
de keuze voor de bieren op een van de andere 7 
kranen en een ruime keuze in mooie wijnen. Kom 
bourgondisch genieten van klassieke gerechten 
tijdens lunch, borrel en diner. Of laat je verrassen 
door de wisselende kaart. Bij De Tribunal is het 
zand op de vloer tekenend en mogen de schillen 
van de pinda’s zich bij het zand voegen. Een 
levendige plek waar je overdag geniet tussen vaste 
gasten en waar s’avonds spontane gezelligheid 
een begrip is. De Tribunal houdt vakmanschap en 
gastheerschap in ere en blijft een heerlijke plek 
waar je jong en oud, professor en student, vaste 
gast en toerist zult treffen en zien genieten.

Located in the old Jekerkwartier of Maastricht 
you will find Café De Tribunal. Known, famous 
and most certainly notorious since 1962 
with it’s sand on the floor. The new owners 
preserve the authenticity of De Tribunal, lying 
against the old city wall. Brand Beer is served 
fresh, as is the choice of 7 other barrel beers 
and a wide choice of fine wines.Come and 
enjoy classic Burgundian dishes during lunch, 
in between and dinner. Or be surprised by the 
changing menu.

Café Tribunal

Tongersestraat 1  |  +31(0)43 321 03 90  |  info@detribunal.nl  |  detribunal.nl

Openingstijden:

ma t/m za 09.00-00.00

Café 
Tribunal

-DE MESTREECHTER-



MAASTRICHT: dé plek voor 
bierliefhebbers op zoek naar de unieke 

karakters van de bieren van Brand.

Mestreechter Brandslang  The Game;
De leukste interactieve kroegentocht van 

Maastricht! Ontdek spelenderwijs de leukste 
cafés van Maastricht; scoor punten door 

puzzels op te lossen, klassieke kroegspellen 
te spelen of grappige vragen te beantwoorden.

-DE MESTREECHTER-


