Bierpreuverijen in De Graaf van Vlaanderen
Bierpreuverij ‘het passionante Madammeke’
€ 15,00 p/p
Bierpresentatie
Preuverij van 5 verschillende bieren ( of alleen jenevers)
Een broodplankje
Abdijkazen op een kaasplankje
Neutraliserend water
Bierpreuverij ‘het fameuse Menneke’
€ 19,50 p/p
Bierpresentatie
Preuverij van 7 verschillende bieren ( of alleen jenevers)
Een broodplankje
Abdijkazen op een kaasplankje
Schijfjes ossenworst
Neutraliserend water
Bierpreuvenement ‘van den Zotte’
€ 37,50
Deze preuverij wordt afgewisseld met een presentatie van 7 bieren& jenevers en
verschillende Vlaamse gerechten van onze kaart.
Gij begint met 2 bieren te proeven te samen met speciale snackjes
Daarna krijgt ge een pannetje Gentse mosterdsoep.
Hierbij krijgt ge een gepast biertje.
Als hoofdgerecht krijgt ge Vlaams bier-stoofvlees of een lekkere steak met fritten.
En natuurlijk weer een gepast biertje hierbij.
Het nagerecht is een Luikse wafel met krieken en slagroom.
En daarbij krijgt ge een speciale fruitjenever.
En we sluiten dit Preuvenement af met nog 1 fruitjenever en 1 biertje

Bierproeven op een huifkar
Gij kunt vanaf 1 januari 2009 bij ons met groepen vanaf min 10 personen inschrijven voor een
bierproeverij tijdens een tocht met huifkar. Gij krijgt de bieren met de uitleg mee, terwijl ge geniet
van het wisselend landschap. De tocht gaat door Apeldoorn centrum heen, of als ge wilt, door het
woud. Indien gij toch graag persoonlijke uitleg wilt, kunt ge dat ook boeken. Al moet ge daar dan wel
€ 50,00 extra voor betalen.
Ge kunt de prijzen per persoon hieronder vinden en daar zitten de biertjes reeds bij in.
Ge kunt zich ook individueel inschrijven op de 4 reeds vooraf gestelde data. Deze kunt ge onderaan
dezen bladzijde vinden.
10 tot 15 pers. kosten p/p :
15 tot 20 pers. kosten p/p :
20 pers. max. kosten p/p :

€ 49,50
€ 36,50
€ 29,95

20 tot 25 pers. kosten p/p :
25 tot 30 pers. kosten p/p :

€ 37,50
€ 33,50

30 tot 35 pers. kosten p/p :
35 tot 40 pers. kosten p/p :

€ 30,50
€ 28,50

40 tot 45 pers. Kosten p/p:
45 tot 50 pers. Kosten p/p:
50 tot 55 pers. Kosten p/p:
55 tot 60 pers. Kosten p/p:

€ 34,50
€ 32,00
€ 30,50
€ 29,00

Moogt gij met een nog grotere groep aan willen komen, dan kunt ge uiteraard altijd bij ons een
offerte aanvragen.

