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Een onvervalst bruin café waar
sfeer en gemoedelijkheid nog
hoogtij vieren, waar vind je dat
nog? Het antwoord is even sim-
pel als verrassend: in Prinsen-
beek. Biercafé Pallieter bestaat
binnenkort 25 jaar en heeft al die
jaren speciaalbier als handels-
merk gevoerd. Michael de Natris
is er al 25 jaar de opvallend onop-
vallende kastelein. Hij is de rust
zelve en heeft naar eigen zeggen
nog geen dag gehad dat hij niet
met plezier naar zijn werk ging.
Geheel in de geest van de naam
van zijn café Pallieter (naar een
roman van Felix Timmermans),
hetgeen synoniem staat voor 
levensgenieter. 
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Wat Pallieter zo bijzonder maakt, is
dat het zich vanaf het begin heeft 
toegelegd op speciaalbieren. Zowel
op fles als van het vat. “Tegenwoordig
is het hip, maar wij doen het al 25 jaar.
Wij hebben in totaal acht tapkranen,
waarvan er drie continu wisselen.
Zodra het vat leeg is, komt er een
ander op te staan. Op dit moment
heb ik Hoegaarden wit, Hertog Jan
pils, Fransiscaner weissbier, Leffe
blond en een bockbier vast op de
tap en Hemelvuur, Gulden Draak
brewmaster en Brigand op de 

wisseltap. In oktober hebben we een
bockbierproeverij gehouden waarbij
dit keer de Hertog Jan bock het heeft
gewonnen.”

WISSELTAP EN 
WISSELKRAT

De laatste jaren schieten de nieuwe
bierbrouwerijen in Nederland als 
paddenstoelen uit de grond. Hoe
kiest Michael welke bieren hij wil
schenken? 
“Naast de wisseltap is er ook de 
wisselkrat. Ik koop steeds een krat van
een aantal verschillende speciaalbie-
ren in, die mijn gasten dan kunnen
uitproberen. Elk kwartaal kiezen zij 
de lekkerste uit en die sla ik dan wat

breder in. Zo krijgt de klant waar hij
om vraagt.”

PERSOONLIJK CONTACT

De klanten van Pallieter komen voor
het grootste deel uit Prinsenbeek.
Maar ook de jeugd weet de weg naar
Pallieter steeds meer te vinden. 
“Het leuke is dat ik nu de kinderen
binnenkrijg van klanten van het eerste
uur. Vaak zie ik dan aan het gezicht 
al ‘dat moet er eentje zijn van die-en-
die’. Ja, ik ken 95% van mijn clientèle
van naam, weet wat voor werk ze
doen en welke hobby’s ze hebben. 
Als iemand hier voor de eerste keer
komt en dan een maand later voor de
tweede keer binnenloopt, begroet ik

hem persoonlijk. Daar kijken ze dan
wel van op, ja; dat ik hun naam weet.”
Misschien heeft de aantrekkingskracht
van Pallieter ook wel te maken met
het feit dat Michael het belangrijk
vindt dat de muziek op een volume
staat dat je een normaal gesprek kunt
voeren zonder te moeten gillen. En
wie de Facebookpagina van Pallieter
bezoekt, ziet dat Michael zijn jarige
klanten ook met een persoonlijke
noot feliciteert.

FEEST!

Op 1 december bestaat Pallieter 
officieel 25 jaar en dat moet gevierd!
De hele maand december is er in het
weekend wel iets bijzonders te doen:
2 december
Nineties party. Het hele weekend 25%
korting;
9 december 
Optreden van de Brabantse Tuff Enuff
Band;
16 december
kerstbierenproefavond;
23 december
Karaokeavond;
Oudjaarsavond
Vanaf 00:00 uur inluiden van het
nieuwe jaar.  
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