Wijn-, bier- en whiskyproeverij 2019 & 2020
Maak uw gezellige avondje helemaal compleet met een gezellige en educatieve
wijn-, bier of whiskyproeverij!
Samen met uw vrienden, familie, collega’s, buren of (zaken)relaties een middag of
avond heerlijke wijnen, bieren en whisky’s proeven en ontdekken welke soort het
beste bij u en uw favoriete gerechten past.

Wijnproeverij
U en uw medeproevers ervaren hoe wijn dient te worden gedronken en waar u op
mag letten tijdens het proeven. Vanaf de kleur, neus(geur) tot en met afdronk
ervaart u op een (hopelijk) positieve wijze wat wijn drinken en genieten is
Standaard wijnproeverij à € 22,50 per persoon
• 9 wijnsoorten, brood om uw smaak te neutraliseren en bijpassende hapjes.
• Tevens serveren wij karaffen water op tafel.
DeLuxe wijnproeverij à € 29,50 per persoon
• 9 wijnsoorten, brood om uw smaak te neutraliseren.
• een kaasplateau met 3 soorten kaas en olijven.
• Verder serveren wij een selectie van 3 amuses van onze huidige
restaurantkaart.
• Tevens serveren wij karaffen water op tafel.
Bierproeverij
In een gezellige sfeer proeft u de bijzondere smaken van bieren. U maakt kennis met
diverse biersoorten en hun bereidingswijze. Bij de bieren serveren wij bijpassende
hapjes.
Standaard bierproeverij à € 22,50 per persoon.
• 8 biersoorten, bittergarnituur passend bij de bieren.
DeLuxe bierproeverij à € 29,50 per persoon.
• 12 biersoorten, bittergarnituur passend bij de bieren.
Whiskyproeverij
Tijdens de whiskyproeverij maakt u kennis met diverse Schotse en Ierse whisky’s, hun
bereidingswijze, herkomst en tradities. Wij serveren hierbij passende hapjes.
Standaard whiskyproeverij à € 29,50 per persoon.
• 8 whiskysoorten met bijpassende hapjes.

Bovenstaande is onze standaard informatie voor gezelschappen boven 10 personen. bij minder personen
berekenen wij een toeslag. Heeft u andere wensen? Wij maken u graag een passende offerte op maat.
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