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»Langt de  
fleste vælger den 
klassiske moules 
marinière med 
hvidvin, persille, 
smør og løg« 
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Moules-frites  
s’il vous plaît

De5: Bruxelles er 
kendt for velsmagende 

dampede muslinger 
og for med sine 
munkebryggede 

trappistøl nærmest at 
have opfundet 

mikrobryggerierne. 
Her guider vi dig til 
begge dele – plus et 
par af byens bedste 

seværdigheder.

Tintin er en af verdens mest 
kendte tegneseriefigurer.

På ølbaren À la Mort Subite er der altid gang i hanerne. 

Praktisk: Pladsen er altid 
velbesøgt, men tager sig mest 
eventyrligt ud i den blå time 
omkring solnedgang hvor 
projektørlysene tændes og smukt 
oplyser de gamle bygninger. 
Bemærk at der i august måned  
i lige år etableres et enormt 
blomstertæppe på pladsen.

Grand Place
Den store, centrale plads – der også 
kendes under det oprindelige hol-
landske navn Grote Markt – er fuldt 
fortjent en af Belgiens mest besøgte 
turistattraktioner. Den smukke og 
homogene plads er omgivet af byg-
ninger, der hovedsageligt stammer 
fra genopbygningen i slutningen af 
1600-tallet, efter et fransk bombar-
dement i august 1695 ødelagde den 
oprindelige plads. I løbet af de efter-
følgende fem år blev husene genop-
ført i et mix af renæssance- og ba-
rokstil og ved hjælp af både af syd- og 
nordeuropæisk byggetradition. Plad-
sens vartegn er det sengotiske rådhus 
kaldet Hôtel De Ville, der oprindeligt 
blev opført i sin første version helt 
tilbage i 1400-tallet. En kopi af råd-
huset i miniformat findes i øvrigt i 
Legoland i Billund.

Praktisk: Museet ligger i 
Louvain-la-Neuve lidt syd for 
Bruxelles. Der er gratis adgang 
hver den første søndag hver 
måned. På andre tidspunkter 
koster entreen 12 € for voksen og 
5 € for børn (7-14 år). Prisen 
inkluderer en audioguide.

Tintinmuseet
Belgiske Tintin var en af det 20. år-
hundredes mest populære tegnese-
riefigurer, og derfor skulle han na-
turligvis have sit helt eget museum i 
sin tegner Hergés hjemby. Den rød-
hårede reporter og eventyrer blev 
ifølge de mange tegneserier igen og 
igen viklet ind i farlige situationer, 
som han altid fik løst på heltemodig 
vis. Selv om Hergé-fonden – for-
mentlig af rettighedsmæssige årsager 
– aldrig har anerkendt det, er det al-
mindeligt accepteret at inspirationen 
til Tintin karakteren kom fra danske 
Palle Huld. Palle Huld vandt i 1928 
som 15-årig en konkurrence udskre-
vet af Politiken og rejste derefter jor-
den rundt på blot 44 dage. Den unge 
Huld rådede godt nok ikke over en 
hund der hed Terry, men hans på-
klædning matchede fuldstændig den 
Tintin senere blev afbildet i – og han 
var på det tidspunkt en af verdens-
historiens absolut eneste unge jour-
nalister, der havde rejst jorden rundt 
og rapporteret derom.

Praktisk: En portion Moules-
frites koster typisk fra 15-25 €. 
Retten serveres normalt direkte  
i gryden.

Moules-frites
Hvert år konsumeres der i gennem-
snit mellem 25 og 30 tons muslinger 
sammen med pomfritter  i Belgien. 
Retten Moules-frites menes at op-
rinde fra netop Belgien og er i dag 
både landets mest solgte spise og lan-
dets nationalret. I Petite Rue des Bou-
chers og i de mange andre hyggelige, 
brostensbelagte gader omkring 
Grand Place er det som om folk nær-
mest ikke spiser andet. Langt de fle-
ste vælger den klassiske moules ma-
rinière med hvidvin, persille, smør 
og løg, men der findes en række va-
riationer, hvor der for eksempel bru-
ges øl i stedet for vin, eller hvor der 
tilsættes hvidløg, sneglesmør eller 
mel og fløde. 

Rådhuset eller Hôtel De Ville på 
Grand Place.

Praktisk: Den originale Moeder 
Lambic Café ligger i Rue de 
Savoie 68 i St Gilles forstaden. À 
la Mort Subite ligger i Rue 
Montagne-aux-Herbes Potagères 
7 i det centrale Bruxelles.

På ølbar
Ikke mange af verdens byer byder 
på samme udvalg af forskellige øl 
som Bruxelles. Besøg for eksempel 
den originale Moeder Lambic Café. 
Her er utallige kasser med originale 
belgiske tegneserier og et alfabetisk 
ølmenukort så tommetykt, at det får 
de fleste til at tabe kæben. Heldigvis 
er de mest populære fadøl listet op 
på første side, så man behøver ikke 
vælge mellem de mange specielle og 
ofte meget stærke øl i resten af kor-
tet. For en mere klassisk ølbar, så 
prøv den centrale À la Mort Subite, 
der er indrettet i dunkel Louis XVI-
stil med malerier og høje træpaneler. 
Her kan du blandt andet drikke bå-
de trappistøl og jordbærøl fra bryg-
geriet, som lyder samme navn som 
caféen. Navnet betyder i øvrigt ‘ind-
til den pludselige død’ og er hentet 
fra navnet på et traditionelt kortspil. 
Filmen ”Den danske pige” er i øvrigt 
delvist optaget inde i À la Mort Su-
bite-ølbaren.

Praktisk: Indgang til Autowor-
ld koster 13 € pr voksen og 6 € 
pr barn (6-11 år). Adgang til 
parken er gratis.

Autoworld
Til verdensudstillingen i 1888 fik bel-
giske Kong Leopold opført en enorm 
hal i Parc du Cinquantenaire. Siden 
år 1900 har hallen rummet en klas-
sisk bilsamling bestående af 250 vin-
tagebiler, hvoraf flere har tilhørt den 
belgiske kongefamilie. Udover biler 
fremvises også gamle motorcykler, 
brandbiler og trækvogne. Samme 
sted finder man også både et mili-
tærmuseum og et museum for kunst-
historie. Den omkringliggende park 
har et areal på hele 30 hektar og ud-
gør et enormt åndehul inde i den cen-
trale del af Belgiens hovedstad.

Praktisk: Adgang til Atomium 
(inklusiv udsigtskuplen) koster 
14 € for en voksen og 8,5 € for 
børn under 17. En kombineret 
billet til både Atomium og 
Mini-Europa koster 29,40 € pr 
voksen og 22,80 € for børn  
under 17.

Atomium
Atomium er en 102 meter høj stål-
konstruktion i hovedstadens Heysel-
distrikt. Konstruktionen forestiller 
en forstørret jernkrystal med ni ato-
mer, og den blev bygget som blikfang 
for Verdensudstillingen i 1958. Efter 
planen skulle konstruktionen rives 
ned efter udstillingen, men den viste 
sig som en turistmagnet, og det blev 
derfor besluttet at lade den stå. En-
trebilletten giver adgang både til Ato-
miums indre og til den øverste kup-
pel, hvorfra der er en fin udsigt. For 
foden af Atomium ligger Mini-Euro-
pa: en modelby i skala 1:25, der fore-
stiller omtrent 80 europæiske byer 
og 350 udvalgte bygninger derfra – 
heriblandt en model af en blomster-
dækket Grand Place.

Klassiske biler udstillet i Parc 
du Cinquantenaire

Miniaturebygninger i Mini-
Europa foran Atomium.

Moules-frites er Belgiens 
nationalret.


