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Bar Bruis
Bar Bruis is een wandel- en Re-cycle Bar gelegen aan de rand van Silsombos in Erps-Kwerps. Wij serveren ontbijt, lunch en 4-uurtjes
en dit gewoon de hele dag door. De gerechten zijn eenvoudige, eerlijke verse gerechten met een twist. Op de kaart staan
broodjes, soepen, salades en warme gerechten. Je bent bij ons ook welkom om uitgebreid te komen borrelen met een hapje en een
tapje, maar ook alle fans van zoet kunnen bij ons ook terecht.
Uiteraard ook uw dorst kan uiteraard gestild worden, want we hebben ook een mooie drankkaart die zowel de wijn-, als
bierliefhebber zal kunnen bekoren.
Het re-cycle stukje slaat op het feit dat we een fietsvriendelijk cafe zijn, maar ook op het feit dat alles in onze bar tweedehands en te
koop is :-).
Als fietsvriendelijk cafe zijn we gelegen tussen de knooppunten 35 en 39 van het fietsroutenetwerk en op de verbinding van de
blauwe/rode MTB route van Kampenhout met degroene van Kortenberg.
Als re-cycle cafe hebben wij ook geprobeerd om in ons het interieur zoveel mogelijk materialen te recyclen. Enerzijds omdat het
niet nodig is om alles nieuw te kopen, maar vooral ook omdat het vaak zaken zijn met een ziel.
Authentieker, degelijker, spullen met een verhaal. Tweedehands krijgt bij ons ook een tweede kans, want ook alles is te koop. De
wijnglazen waaruit u drinkt, de borden waarvan u eet … dus mocht u weg zijn van de stoel waarop u zit, zoek de prijs of vraag het
aan 1 van de bruisende medewerkers.dus als u bijvoorbeeld de tafel waar u aan zit leuk vindt, dan mag u deze kopen en er thuis
verder van genieten.
Zoals gezegd ligt Bar Bruis midden in het natuurgebied de Groene Vallei. Dit natuurgebied vormt een oase van
rust in het drukbevolkte gebied tussen Leuven, Brussel en Mechelen. Aangezien wij als Bruisend hart
midden in de Groene Vallei liggen doen wij onze uiterste best om mensen niet enkel naar ons, maar
ook de natuur in te krijgen. Als u Bar Bruis met een bezoekje vereert, betreedt u in eerste instantie de veranda waarin
het bezoekcentrum van de Groene Vallei. Vanuit dit bezoekerscentrum vertrekken natuurwandelingen en fietstochten en kan je
informatie verkrijgen over de streek.
Bar Bruis is ook een plek waar jonge gezinnen welkom zijn. De veilige, verkeersluwe ligging maakt dat het een plek is waar kinderen
naar hartenlust kunnen spelen.
Buiten is er de grootste speeltuin ooit, namelijk een giga speelweide en omringende bossen. Ouders hebben zicht op hun kinderen
en tevreden kinderen staat garant voor tevreden ouders.
Kortom; Iedereen is welkom bij Bar Bruis, vieze wandelschoenen, fietsers, kinderen, hond, rollator, wij laten niets of niemand
buitenstaan. Bij ons geen verbodsbordjes op de deur, maar welkombordjes.

Openingsuren
Maandag 15-08-2022

gesloten

Dinsdag 16-08-2022

gesloten

Woensdag 17-08-2022

van 11 u. tot 18 u.

Donderdag 18-08-2022

van 11 u. tot 18 u.

Vrijdag 19-08-2022

van 11 u. tot 21 u.

Zaterdag 20-08-2022

van 11 u. tot 18 u.

Zondag 21-08-2022

van 11 u. tot 18 u.

Maandag 22-08-2022

gesloten

Dinsdag 23-08-2022

gesloten

Woensdag 24-08-2022

van 11 u. tot 18 u.

Donderdag 25-08-2022

van 11 u. tot 18 u.

Vrijdag 26-08-2022

van 11 u. tot 21 u.

Zaterdag 27-08-2022

van 11 u. tot 18 u.

Zondag 28-08-2022

van 11 u. tot 18 u.
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