
De geschiedenis van de brouwerij begint in 1821, wanneer de heren Wauters, Faseert en Neyt op de gewelven 
van een oud recoletteklooster brouwerij de Halve Maan stichtten. De brouwerij kent een succesvol bestaan in 

Zeeuws-Vlaanderen. In 1968 wordt de brouwerij in de binnenstad van Hulst gesloten en worden de             
kelderrechten verkocht aan Paul Vermeersen, die voor die tijd distributeur van het Hulsterse bier was. 

In 1989 wordt een nieuwe brouwerij in gebruik genomen buiten de vesting aan de Absdaalseweg. In 1999 
wordt het oude Stationsgebouw achter de brouwerij gerestaureerd. Vanaf 2010 wordt de oude brouwerij     
installatie grondig gemoderniseerd . In 2016 wordt de naam “bierbrouwerij Vermeersen” aangenomen.  

Op dit moment richt John Vermeersen, de huidige eigenaar, en zijn team zich op het brouwen van mooie 
evenwichtige bieren uit, voor zover mogelijk, lokale ingrediënten voor de Zeeuwse Markt. 

Door de lokale ingesteldheid en de hoge kwaliteit van bieren zetten wij dan ook graag de biertjes van brouwerij 
Vermeersen op onze kaart.  Proef eens lekker iets lokaal en geniet van Zeeuws-Vlaanderen. 

Bieren uit Hulst 

Drinks 

Enjoy your 

                  Kriek  van de tap   € 3,50- 
Tarwebier waar een extract van zoete kersen aan is toegevoegd.  Dit          
resulteert in Zeer zoet roodkleurig bier met sub ele ,amandel   tonen in de 
afdronk. Vol, zoet en frui g kersenbier met de geur van een zorgeloze        
zomerse dag.    3,5% 

                     Zeeuwse witte       € 3,00- 
Zeeuwsche Wi e is een typisch tarwe bier. Dit eiwitrijke graan gee  het bier 
een volle en romige smaak. Het kruidige karakter wordt gevormd door         
toevoeging van curacao en koriander. Het bier belee  een hergis ng op fles 
waardoor het een erg fijne schuimstruktuur kent. Zoals alle bieren van          
Vermeersen is het een bier van hoge gis ng     5% 

                  Dubbel XX              € 4,50- 
De donkere kleur en de volle smaak worden gevormd door het gebruik van     
caramelmouten, Kandijsuiker en vloeibare caramel. Saaz en Brewers Gold hop 
geven Dubbel XX  die typische bi erheid.   6,5% 

               Trippel   XX X         € 4,50- 

Dit bier is een licht goud gekleurd, hoge gis ngsbier met een alcohol gehalte 
van 8 procent. Het bier kent haar oorsprong in het Recole e klooster dat zich 
vroeger aan het water van de Vestdijkstraat te Hulst bevond. Later is op deze 
plaats de eerste ves ging van Bierbrouwerij Vermeersen gebouwd. Het bier 
kenmerkt zich door de combina e van een volle kruidige smaak met een af-
dronk die een licht plakkende bi erheid prijs gee .      8% 

                  Kapitein Rooijbosch  € 4,50- 
Kapitein Rooijbosch is de legendarische Zeeuwsch-Vlaamse held, die volgens 
zijn Biograaf,Harte, de naam gaf aan de plaats Yokohama. Het bier dankt haar 
smaak aan de Japanse Sorachi Ace hop, ontwikkeld voor de Saporro brouwerij. 
De delicate nasmaak wordt veroorzaakt door het gebruik van Rooibos en 
vruchten thee    IPA    7% 

Openingstijden 

Maandag, dinsdag en woensdag gesloten 

Donderdag 16.00 - 01.00 hr   keuken 17.00 – 20.00 hr 

Zaterdag  13.00 - 03.00 hr       keuken  17.00 – 20.30 hr 

Zondag  11.00 - 23.00 hr        keuken 17.00 - 20.00 hr 

 

Feest, BBQ, buffet organiseren ?   

www.karrewielvogelwaarde.nl 

Of mail naar    karrewielvogelwaarde@gmail.com  


