BIERPROEVERIJ-TAPCURSUS

8.4
Minimaal aantal personen: 6
Tijdsduur: 2 uur
Locatie: Den Bosch

PROGRAMMA
BIERPROEVERIJ MET TAPCURSUS IN DEN BOSCH
De bierproeverij in Den Bosch, inclusief tapcursus, is voor de echte bierliefhebber! Houd jij wel van een biertje
en gezelligheid? En wil je de kunst van het biertappen onder de knie krijgen? Dan is deze bierproeverij met
tapcursus iets voor jou!

Leer alles over het lekkerste bier tijdens een bierproeverij in Den Bosch
Een middag met vrienden, familie of collega’s genieten van het lekkerste bier terwijl je ook nog eens kennis
opdoet? Tijdens de Bierproeverij vertellen we leuke feiten en weetjes over de ingrediënten en herkomst van
bier. En ondertussen proef je 3 heerlijke speciaal biertjes! Wil je na het proeven een heerlijk hapje eten? Kies
dan bijvoorbeeld voor een bierproefarrangement inclusief buffet.

Leer biertappen als een echte barkeeper
Na de bierproverij kun je zelf aan de slag op onze locatie in Den Bosch. Leer de fijne kneepjes van het
biertappen en tap je eigen biertje. Wie tapt het mooiste biertje met de perfecte schuimkraag? Zet ze maar
eens op een rijtje. Als afsluiter wordt er nog geproost, want bier wordt natuurlijk niet verspild!

Plan het gezelligste uitje direct!
Reserveer direct de bierproeverij met tapcursus in Den Bosch. Jij en je vrienden worden in slechts 2 uur
klaargestoomd tot ware bierkenners. Je reserveert eenvoudig door je gegevens in te vullen op deze pagina. Wil
je meer weten over deze activiteit of een van onze andere uitjes? Neem dan contact met ons op door te bellen
naar 073 614 89 72.

Meest bekeken
Je eigen Bossche bol maken | Dagje weg Den Bosch | Evenementenbureau Den Bosch

BIJ DIT UITJE INBEGREPEN
Uitleg over de herkomst van speciaal bieren
3 speciaal biertjes proeven
Halve liter bier p.p. tijdens de tapcursus
Gebruik van eigen tapje tijdens de tapcursus

PRIJZEN
Aantal personen

Excl. BTW

Incl. BTW

Min aantal personen

Per persoon

€ 13,02

€ 15,75

6

