
Brouwerij Het Sas (1572) en Brouwerij 

Van Eecke (1624) zijn twee van de 

oudste nog steeds actieve brouwerijen in 

West-Vlaanderen. Na jaren van nauwe 

familiale samenwerking werd brouwerij 

Van Eecke In de jaren ’60 volledig 

geïntegreerd in brouwerij Het Sas, waar 

nu alle nagisting en botteling van onze 

bieren gebeurt.

Beide brouwerijen zijn al decennialang 

vaste waarden op de Belgische en 

Europese markt, maar exporteren ook 

internationaal naar o.a. Azië, Canada, de 

Verenigde Staten... 

We werpen hierna een blik op meer 

dan 4 eeuwen vakmanschap, traditie en 

passie voor bier.

Brewery Het Sas (1572) and Brewery 
Van Eecke (1624) are two of the oldest 
active breweries in West Flanders 
(Belgium).  During the 60’s, after years 
of close cooperation, brewery Van 
Eecke became fully integrated into 
brewery Het Sas, who now takes care 
of all secondary fermentation and 
bottling of our ales . 

Since decades, both breweries 
already had a solid reputation and 
distribution on the Belgian and 
European market, but they are also 
active in the international markets 
such as Asia, Canada, the United 
States...

On the next page, we give you a brief 
summary of more than four centuries 
of craftsmanship, tradition and 
passion for good beer.

I n t r o d u c t i o nI n t r o d u c t i e



Brouwerij Het Sas, gekend van de bekroonde Sas Premium 

Pils, werd in 1572 opgericht aan de sluis (het sas) van 

het Ieperlee kanaal te Boezinge, maar werd tijdens 

WO I volledig verwoest. De brouwerij werd in 1924 

heropgebouwd in het centrum van Boezinge. Dankzij 

constante investeringen en innovaties staat onze moderne 

vestiging garant voor een constante productie van 

kwalitatief hoogstaande bieren.

Brewery Het Sas, known from the award-winning Sas 

Premium Pils, was founded in 1572 on the lock (locally 

called het sas) of the Ieperlee channel in Boezinge, but 

was completely destroyed during WW I. The brewery was 

rebuilt in 1924 in the center of Boezinge. Due to constant 

investments and innovations our modern equipment 

guarantees a constant production of quality beers.

Opgericht in 1624 als de kasteelbrouwerij van de 

Graaf van Watou, werd brouwerij Van Eecke geroemd 

om zijn smaakvolle Kapittel abdijbieren. De grootste 

naambekendheid kwam in 1981 met het door Karel Leroy 

gecreëerde Poperings Hommelbier naar aanleiding van de 

3-jaarlijkse hop feesten (hommel feesten) in Poperinge. 

Brouwen doen we er nog steeds, maar sinds 1995 gebeurt 

het nagisten en bottelen in Boezinge.

Founded in 1624 as a castle brewery of the Earl of Watou, 

brewery Van Eecke was appreciated for its tasteful Kapittel 

abbey style Ales. The greatest notoriety came in 1981 with 

the creation of Poperings Hommelbier, created by Karel 

Leroy following the tri-annual Poperinge hop parade (hop 

= hommel in our dialect) . We still brew in Watou, but since 

1995 all secondary fermentation and bottling happens in 

Boezinge
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1572

Ontstaan Brouwerij Het Sas 
aan het sas in Boezinge / 
Establishment of Brewery 
Het Sas at the channel in 

Boezinge

1624

Ontstaan Brouwerij Van 
Eecke bij het kasteel van 

de Graaf van Watou / 
Establishment of Brewery 

Van Eecke next to the castle 
of the Count of Watou

1862

De familie Van Eecke start met het 
brouwen van hoge gistingsbieren in Watou 

/ The Van Eecke Family starts brewing 
beers of high fermentation in Watou

1924

Heropstart 
Brouwerij Het Sas 

in het centrum van 
Boezinge / Restart of 
Brewery Het Sas in 

the center of Boezinge

1981

Lancering 
van Poperings 

hommelbier (hommel 
is het lokale dialect 
voor hop) / Launch 

of Poperings 
hommelbier

1915

Bij het begin van WO I 
wordt Brouwerij Het Sas 
platgebrand door Franse 

troepen / During the retreat 
of Belgian army in WW I, 

Brewery Het Sas was burned 
down by French armed forces

1962

Brouwerij Van Eecke 
komt door erfenis in 
handen van familie 
Leroy / Brewery Van 
Eecke is inherited by 

the Leroy Family

1985

Lancering van ons 
“witteke” het  Watou’s 

Witbier / Launch 
of our wheatbeer 
Watou’s Witbier

1795

Brouwerij Van Eecke wordt 
gespaard tijdens de Franse 
Revolutie, het kasteel wordt 
platgebrand / Brewery Van 

Eecke was spared during the 
French Revolution, the castle 

was burned down



Leroy Breweries

Diksmuidseweg 404, 8904 Boezinge (België)
Tel. 057 42 20 05 — info@leroybreweries.be

www.leroybreweries.be

Met de nieuwe generatie zijn we klaar om 
nog 4 eeuwen verder te gaan. 

familie Leroy

Boezinge Classics
De smaak van traditie 

Bock Leroy - Bruin Leroy -  
Prima Leroy: Een assortiment, laag 
alcoholische tafelbieren met een 
alcohol volume / 1.8% tot 3.25% 

Ridder:
Mild in alcohol met een volle pilssmaak 
/ 2.25%

Sas Premium Pils:  
Locaal gebrouwen maar  internationaal 
bekroond / 5%

Paulus oud bruin:  
West-Vlaamse bruin biertraditie /  5%

Stout Leroy:  
Zachte “Flanders style” stout / 5%

Yperman:  
Amber ale  
/ 5.5% 

Watou Classics
2017 wordt het jaar van verassingen

Watou’s witbier:
Internationaal hoog aangeschreven 
witbier / 5%

Cuvée Watou:
Brouwvakmanschap van  
hoge gisting / 8%

Kapittel Watou
Ambachtelijke abdij bieren van hoge  
gisting met nagisting op de fles

Kapittel Pater:  
Rood- bruine “single” met een zachte 
smaak / 6%
Kapittel Blond: 
Populaire blonde dorstlesser / 6.5%

Kapittel Dubbel: 
Donker bruine “double” opstapper naar 
zwaardere bieren / 7.5%

Kapittel Prior: 
De parel in de kroon van de donkere 
abdijbieren / 9%

Kapittel Tripel Abt: 
Amberkleurige “Tripple” met een 
complex, superieur smaakpalet / 10%

Kapittel Winter: 
Romantische kerstsfeermaker in een 
beperkte oplage / 7.8% 

Poperings Hommelbier
Een unieke bierstijl met wereldwijde 
waardering

Poperings hommelbier:  
Een unieke bierstijl met 100% hop 
uit Poperinge, die deze wereldwijd 
gewaardeerde. “Golden Ale” van hoge 
gisting met nagisting op de fles als een 
bewijs zien van ons vakmanschap  
/ 7.5%

Dry hopped hommel:  
Drooghoppen zorgt dat extra 
aromatische oliën uit Poperingse 
hop in bier op lossen, enkel beperkt 
verkrijgbaar op fust

Fresh Harvest hommel:
Gebrouwen met versgeplukte 
Poperingse hopbellen met elk jaar een 
eigen oogstuniek karakter. Gelimiteerde 
oplage in een exclusief bedrukte 75cl 
Champagnefles.

For MORE THAN four 
centuries, Leroy 
Breweries stands 
for tradition, 
craftsmanship and 
brew passion in an 
assortment of high 
quality ales


