ONLINE BIERPROEVERIJ OP DATUM NAAR KEUZE*!
IDEAAL VOOR VRIENDENGROEPEN OF ALS PERSONEELSUITJE IN DEZE TIJD
Op zoek naar een leuke activiteit die je samen apart kunt doen?
Dan is een online bierproeverij een aanrader. Het is te boeken vanaf 5 personen.
*Op een datum naar keuze, in overleg met ons.
Hoe gaat het in zijn werk?
Als eerste kiezen we samen een datum en bespreken we jullie wensen.
Er is van alles mogelijk. Jullie kunnen je compleet laten verrassen, maar mogen ook voorkeuren
opgeven. Als de datum en de pakketten gekozen zijn, doen wij de inkopen en wij maken heerlijcke
bierpakketten. Deze pakketten kunnen afgehaald worden op de Sint Oedenrodeseweg 23b in Best of
in overleg kunnen wij het bezorgen. Op de dag zelf geeft biersommelier Marc via een
videoverbinding alle uitleg over de speciaalbieren die jullie hebben gekregen. Uiteraard is er
tussendoor tijd om onderling te kletsen. Een gezellige activiteit om apart samen te doen!
Verschillende bierpakketten
Voor elke deelnemer stellen we hetzelfde pakket samen om zo online gezamenlijk te kunnen
proeven. Hieronder staan de verschillende pakketten en bijbehorende prijzen. Wil je liever iets
anders of heb je een ander budget? Laat het ons gerust weten en wij denken graag met je mee.
Pakket 1: voor de beginnende drinker van speciaalbier
In dit pakket zitten vier bieren van één of meerdere toegankelijke biersoort(en), zoals: blond, tripel,
dubbel, witbier, weizen. Online krijgen jullie uitleg over de wereld van bier en het proeven daarvan.
Bij dit pakket kan aangegeven worden welke biersoort(en) jullie willen proeven, maar de keuze mag
ook aan ons worden overgelaten.
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur
Prijs: Tussen de € 17,50 en € 22,50 per persoon, afhankelijk van de biersoorten die worden gekozen.
Pakket 2: voor de ervaren drinker van speciaalbier
In dit pakket zitten vier bieren van één of meerdere minder toegankelijke biersoort(en), zoals: stout,
porter, IPA’s, saison, session IPA, bokbieren, quadruppel.
Online krijgen jullie uitleg over de wereld van bier, het proeven ervan en het brouwproces.
Bij dit pakket kan aangegeven worden welke biersoort(en) jullie willen proeven, maar de keuze mag
ook aan ons worden overgelaten.
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur
Prijs: Tussen de € 22,50 - €27,50 per persoon, afhankelijk van de biersoorten die worden gekozen.
Pakket 3: bier- en kaasproeverij
In dit pakket zitten vier verschillende bieren met bijpassende kazen.
De volgende biersoorten zitten in dit pakket: Amber, blond, dubbel en zwaar blond.
Online krijgen jullie uitleg over de wereld van bier, informatie over de kazen en gaan jullie proeven
wat kaas met de smaak van bieren kan doen.
Tijdsduur: 1,5 tot 2 uur
Prijs: € 25 per persoon

Een bierproeverij bestellen?
Dat kan op verschillende manieren:
Telefonisch: 0627306781
Via whatsapp: 0627306781
Via mail: info@heerlijckcatering.nl
Via het bestelformulier op onze website: www.heerlijckcatering.nl
Via Facebook Messenger https://www.facebook.com/Heerlijckcatering
Via Instagram DM https://www.instagram.com/heerlijck_catering
Het volgende zouden wij graag willen weten als je een bierproeverij gaat bestellen:
- Welk pakket jullie graag zouden willen
- Of jullie voorkeuren hebben welke biersoorten er in het pakket komen
- Het aantal personen
- Voorkeuren voor data en tijd
- Of jullie het komen ophalen of dat wij het moeten bezorgen
Toch liever een bierproeverij op locatie? Onthoud dat dit mogelijk is en wij verzorgen graag voor
jullie een bierproeverij op locatie als de maatregelen weer versoepeld zijn.

