
ONTDEK, PROEF EN GENIET

CONTACT EN RESERVATIE

RESERVEREN IS MOGELIJK VIA DE RESERVERINGSMODULE OP ONZE WEBSITE. INDIEN 
ER VRAGEN ZIJN, KAN JE ALTIJD CONTACT OPNEMEN VIA ONDERSTAAND E-MAILADRES.

WWW.BROUWERIJDEBRABANDERE.BE

BROUWERSHUYS@BROUWERIJDEBRABANDERE.BE

V.U. ALBERT DE BRABANDERE • RIJKSWEG 33, B-8531 BAVIKHOVE / NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN. 



Altijd al eens willen binnenkijken 

bij Brouwerij De Brabandere? Vanaf 

april zetten onze brouwmeester Chris 

en zijn vrouw Jeanine de deur open 

van hun Brouwershuys, waardoor de 

brouwerij na 125 jaar voor het eerst 

wekelijks te bezoeken is.

Tijdens een unieke rondleiding 
doorheen onze brouwerij ontdek je 
hoe we nog steeds brouwen zonder 
in te boeten op smaak en kwaliteit. 
Brouwmeester Chris legt haarfijn de 
superkrachten van de Bavik Super Pils 
uit en hoe Petrus een uniek bier is door 
het rijpen in imposante eiken foeders.

WAT MAG JE
VERWACHTEN?

Het brouwerijbezoek duurt

ongeveer 1.30 u. en omvat:

• Een hartelijk ontvangst door brouw-
 meester Chris en zijn vrouw Jeanine.

• Een introductiefilm en rondleiding 
door de brouwerij en imposante 
bottelarij.

• Twee heerlijke bieren in onze bar 
naast de eiken foeders.

PRAKTISCH

Wanneer?

Open op dinsdag, woensdag en 
donderdag want dan draaien onze 
brouwketels op volle toeren.
Start mogelijk om 10.30 en 14.30 u.

Aantal personen?

Het bezoek is mogelijk
vanaf 20 tot 40 personen. 

Is je groep te klein?

Individuele bezoekers of groepen 
kleiner dan 20 personen kunnen vrij 
aansluiten op woensdagnamiddag om 
14.30 u. Reserveer zeker eerst jouw 
bezoek via onze website.

www.brouwerijdebrandere.be

KOSTPRIJS?

Het brouwerijbezoek kost
€ 15 per persoon (incl. twee bieren).

Mogelijkheid om volgende zaken
bij te boeken voor groepen:

• Petrus Sour Blending. Word zelf een 
brouwmeester en creëer jouw
persoonlijke Petrus Sour blend.

¤	5	per	persoon

• Lunch in het Brouwershuys
mogelijk voor groepen tot 25
personen. Er is keuze tussen twee
verschillende gerechten gemaakt 
door Jeanine. Enkel te reserveren
via: brouwershuys@brouwerij-

 debrabandere.be

¤	20	per	persoon

(maaltijd incl. drie consumpties)

Lekkerbekken schuiven de 

voeten onder tafel in het 

Brouwershuys voor een 

heerlijke maaltijd.

Na de rondleiding kunnen 

liefhebbers aan de slag 

door hun eigen Petrus

bier te blenden.

Met 34 jaar ervaring
in de brouwerij is brouw-
meester Chris de gids
bij uitstek.




