Teamuitje Twente
Speciaalbier arrangementen
De trend van het moment: speciaalbier! Er is ontzettend veel te ontdekken op
het gebied van speciaalbier en wij nemen je graag mee op die ontdekkingsreis.
Van proeverij tot bier battle, wij nemen u graag bij de hand voor een unieke
bier ervaring!
Onze speciaalbier arrangementen zijn perfect voor een teamuitje,
kameradendag, familiefeestje, bedrijfsuitje of als educatieve activiteit voor je
horecapersoneel.

Speciaalbierproeverij arrangement 1
Onze biersommelier heet u van harte welkom met een lekker glaasje Grolsch
Premium Pilsener. Wanneer uw gezelschap compleet is geeft hij een introductie
en kunt u beginnen aan de proeverij. 5 variërende bieren passeren de revue en
bij elk bier heeft onze biersommelier zijn verhaaltje klaar. Natuurlijk zullen er
ook enkele hapjes geserveerd worden. Leuk, smakelijk en leerzaam!
Inhoud arrangement:
Welkom met Grolsch Premium Pilsener
Proeverij van 5 speciaalbieren
Borrelplank op tafel
2 warme hapjes
Prijs: €24,50 per persoon.

Duur: 2 tot 2,5 uur

Te reserveren vanaf 8 personen met de minimale leeftijd van 18 jaar.
Overige drankjes of extra bieren op nacalculatie.

Speciaalbierproeverij arrangement 2
Met ons speciaalbierproeverij arrangement 2 combineert u een
speciaalbierproerverij met de heerlijke spareribs van Steakhouse Buffalo Bill. U
kunt zelf kiezen of u voor óf na de proeverij aan tafel gaat maar aan te raden is
om het voor de proeverij te doen. Een goede bodem is namelijk geen overbodige
luxe! Tijdens de proeverij zal onze biersommelier 5 variërende bieren laten
proeven met bij elk bier een introductie.
Inhoud arrangement:
Welkom met Grolsch Premium Pilsener
Proeverij van 5 speciaalbieren
Borrelplank op tafel
Voor óf na proeverij: onbeperkt spareribs met Friet & Rauwkorst
Prijs: €38,50 per persoon.

Duur: 2 tot 2,5 uur exclusief diner.

Te reserveren vanaf 8 personen met de minimale leeftijd van 18 jaar.
Overige drankjes of extra bieren op nacalculatie.

Speciaalbier Battle
Ben je een echte kenner en weten jij en je vrienden alles van bier? Dan is de
speciaalbier battle echt iets voor jullie! We testen jullie kennis in groepen of
individueel door jullie blind te laten proeven, enkele quizvragen over het bier te
presenteren en door te kijken of jullie het verschil proeven tussen blik en fles of
alcoholvrij en alcoholhoudende bieren.
Inhoud arrangement:
Welkom met Grolsch Premium Pilsener
Bierkennis Quiz
Battle waarbij 5 speciaalbieren geproefd worden
Borrelplank op tafel
2 warme hapjes
Prijs: €26,50 per persoon.

Duur: 2 tot 2,5 uur.

Te reserveren vanaf 8 personen met de minimale leeftijd van 18 jaar.
Overige drankjes of extra bieren op nacalculatie.

Extra Informatie
Locatie
Bovenstaande arrangementen vinden plaats bij Het Hagen in Haakbergen. Liever
een bierproeverij op locatie? Dat kan ook! Hiervoor maken wij graag een offerte
op maat voor u.
Bieren
Onze biersommelier kiest meestal een mix van lokale, nationale en internationale
bieren. Het aanbod zal dus bij elke proeverij verschillend zijn. Natuurlijk is het
lastig om alleen maar bieren te kiezen die u nog niet kent maar onze
biersommelier doet zijn best. U kunt altijd uw Untappdprofiel doorgeven zodat
we u hopelijk kunnen verrassen met nieuwe bieren.
Bent u zelf een bierbrouwer en wilt u uw bier graag promoten tijdens onze
proeverijen? Neem dan gerust even contact met ons op.
Combinatie wijnproeverij
Heeft u een gezelschap waarbij er niet alleen bier- maar ook wijnliefhebbers zijn?
Wij maken graag een combinatie van bier- en wijnproeverij waarbij de ene helft
van het gezelschap geniet van speciaalbieren en de andere helft van wijn.
Uw proeverij combineren met buffet, diner, borrel of andere activiteit
Na de proeverij de voetjes van de vloer met DJ of uw proeverij combineren met
BBQ, buffet, diner of één van de andere activiteiten van Teamuitje Twente? Dat
kan natuurlijk! Wij maken graag een complete offerte op maat.

Contact
Teamuitje Twente is onderdeel van Het Hagen in Haaksbergen.
www.teamuitjetwente.nl
nick@het-hagen.nl
info@het-hagen.nl
053-5726768
Partycentrum het Hagen
Scholtenhagenweg 36
7481 VP Haaksbergen

