DIEZETOCHT - LUNCH BIERPROEVERIJ-TAPCURSUS

8.7

6 reviews

Minimaal aantal personen: 8
Tijdsduur: 5 uur
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
Wij hebben een uniek groepsuitje voor jou samengesteld. Een combinatie van een onvergetelijke rondvaart, een
gezellige lunch en als afsluiter een bierproeverij met tapcursus.
Onderstaande tijden zijn slechts ter indicatie

12:00 – 13:00 Koffie of thee met mini Bossche bol
Je wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en een mini Bossche bol. Eerst even gezellig bij elkaar komen
en daarna Den Bosch ontdekken.

13.00 - 14.00 Rondvaart Binnendieze
In kleine fluisterbootjes ontdek je de rijke geschiedenis van de Binnendieze! De ervaren gids vertelt je alles over
de historie van Den Bosch.

14:00 – 15:00 Lunch: Soep & Sandwich
Om (weer) goed op kracht te komen bij het leuke dagje uit hebben we een goed gebalanceerde lunch
klaargemaakt. De lunch bestaat uit één consumptie, een kom goed gevulde verse tomatensoep, ½ sandwich
witbrood met gekruide kipfilet, groene pesto, komkommer en verse sla en een ½ sandwich volkorenbrood met
boerenkaas, rode pesto, tomaat en verse sla.

15:00 – 17:00 Bierproeverij-Tapcursus
Speciale bieren zijn hipper dan ooit: kijk, ruik, proef en oordeel zelf!
In ons proeflokaal in het hart van bourgondisch Den Bosch krijg je van ons een spoedcursus BIER. Waar
komen de bieren zoals wij ze nu kennen nou eigenlijk vandaan en van welke ingrediënten worden ze gemaakt?
Zorg ervoor dat al je zintuigen op scherp staan, je notitieblok bij de hand en kom er zo snel mogelijk achter
welke 3 biertjes wij voor je hebben ingeschonken.

Leer biertappen als een echte barkeeper!
Aansluitend krijg je ook nog een korte tapcursus van onze eigen tapspecialist. Drinken lukt vast en zeker maar
lukt het jou ook om 2 mooie biertjes zelf te tappen? Proost!!

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Koffie of thee met een mini Bossche bol
Historische vaarroute
Begeleiding en uitleg van de schipper
Lunch Soep & Sandwich
Bierproeverij-Tapcursus

PRIJZEN
De prijzen worden niet weergeven omdat je op de website nog geen locatie
geselecteerd had. Ga naar www.doenederland.nl/uitjes/-2242-diezetocht-lunchbierproeverij-tapcursus/ en selecteer een locatie om de prijzen te zien.

