Proefpanel
Heb jij zin om één keer in de maand op woensdag- of donderdagavond bijzondere bieren te proeven?
The ‘Why’
•
•
•
•
•

Unieke bieren drinken en beoordelen
Van elkaar leren
Nieuwe bieren scoren op Untappd
Samen met bierliefhebbers een leuke avond hebben
Kiezen van ‘bier van de week’

How?
•
•
•
•
•
•

We proeven 8 bieren per avond, in proefhoeveelheden
Je vult je bevindingen in op het proefformulier
We bespreken onze proefbevindingen na, om van elkaar te leren
Bier staat centraal & gezelligheid staat voorop!
Minimum bierkennis & proefervaring is niet vereist!
Het is géén wedstrijd & géén examen!

What?
•
•
•
•

Je betaalt 1/3 van de prijs op de bierkaart, als je onze proefbieren met z’n drieën deelt
Je drinkt 1/3 van de bieren, zo houd je het ook nog ’n beetje verstandig
’n hapje, bijv. portie kaas of bitterballen per proefgroepje, ‘on the house’ (uitsluitend wo/do)
Van 20.00 - 22.30 uur; Wie vrijdag moet werken kan dus gewoon op tijd naar huis
o 20.00 - 21.00 eerste helft en nabespreking
o 21.00 - 21.30 pauze
o 21.30 - 22.30 tweede helft en nabespreking + overleg over bieren volgende sessie
o 22.30 tot sluit: derde helft, voor wie nog even wil blijven

Rekenvoorbeeld
Bieren zijn willekeurig gekozen en dit zijn zeker niet de voordeligste bieren. Aan het einde van de
avond overleggen we samen over de bieren voor de volgende bijeenkomst.
Eerste helft
Westvleteren 12
St. Bernardus Abt 12
Rochefort 10
La Trappe Dubbel
Tweede helft
Moersleutel Troks
Pühaste Stout
Moersleutel Nut Job
Dutch Bargain Imperial Russian Stout
Prijs, per proefgroepje

12,5
5,0
6,0
5,25
10,25
14,25
10,25
6,95
70,45

Als je deelt met 3 personen, dan is de prijs pp
23,5
Liever bieren en prijs delen met 2 personen? Dat kan ook

Inschrijven of meer informatie via WhatsApp

+31619579707

