Brouwerijbezoek (€ 6/pp)
De poorten van onze brouwerij staan altijd open om na afspraak groepen (15 tot 50 personen) een
kijkje te laten nemen in ons authentiek familiebedrijf en hun te laten proeven van onze geestrijke
dranken. Dit alles in het gezelschap van een professionele bierkenner tegen de gunstige prijs van
slechts 6 euro per persoon (incl. degustatie van 2 bieren). Maak er gerust een gezellige dag van in
Herzele en bezoek ook eens de middeleeuwse burcht (recht tegenover de brouwerij) onder
begeleiding van een gratis gids (voor groepen vanaf 10 personen) die u aangeboden wordt door de
gemeente Herzele. Meer info daarover kan u vinden bij mevrouw Nicole Van Bockstaele van de
toeristische dienst Herzele op het telefoonnumer (0032) (0)53 60 70 44 of op het e-mailadres
toerisme@herzele.be. U kan ook een kijkje nemen op de website http://www.herzele.be en nog
andere bezienswaardigheden in de regio ontdekken zoals de stenen windmolen Ter Rijst (1974) of de
nog oudere houten windmolen Te Rullegem, gedateerd anno 1750. Tenslotte kunt u eventjes
uitblazen en een hapje eten in één van de tavernes die Herzele “ryck” is.
Voor wie het iets meer mag zijn, bieden wij in de brouwerij 2 manieren aan om bezoekje te brengen
aan onze brouwerij in combinatie met een lekker hapje:
Brouwerijbezoek & kaasplank (€ 27.5/pp)
Eerst bezoekt u samen met de gids onze brouwerij. Hij vertelt u de historie van onze brouwersfamilie
en legt u tevens het brouwersproces uit. Nadien kunt u in onze ontvangstruimte “De Paardestal”
genieten van een uitgebreide kaasplank, samen met 2 biertjes uit ons assortiment:
-

Bezoek brouwerij met gids
Degustatie van 2 bieren naar keuze
Plank met diverse kazen (250 gr/pp) & vers fruit
Broodjes, boter & mosterd
1 Bierblomme (bierschnaps van 40%)
Brouwerijbezoek & uitgebreid breughelarrangement (€ 37.5/pp)

Dit houdt in dat u zowel een rondleiding krijgt in de brouwerij, als dat u mag aanschuiven aan een rijk
gevuld breughelbuffet dat bestaat uit:
-

Dagverse soep
Fricandon
Gekookte ham
Gerookte boerenham
Zwarte en witte pensen
Bierpaté (brouwerij DE RYCK)
Hoevekop
Droge worstjes
Zilveruitjes, augurken & uienconfituur
Tomaat & wortel/seldersalade
Boerenbrood, minipistolets & rozijnenbrood
Perziken
Rijstpap op grootmoeders wijze
Glaasje Bierblomme als digestief

Tijdens dit uitgebreid diner worden uiteraard de dorstigen gelaafd met 3 biertjes uit ons assortiment
(Special DE RYCK, Arend blond, Arend dubbelArend tripel,Steenuilke, Gouden Arend, Kriek Fantastiek
of Jules de Bananes & Jules de Kriek als dessert). Voor dit alles vragen wij per persoon € 37,5 (incl.
rondleiding in de brouwerij). Dit breughelarrangement organiseren we voor groepen tot maximum 30
personen.

