RONDLEIDINGEN
Meer leren over het brouwen van bier? Of ben
je benieuwd naar de filosofie en aanpak van de
Fontein? Door het boeken van een rondleiding
kun je op een gezellige, ontspannen manier
kennis maken met ons.
Voor deze arrangementen geldt en minimum
aantal deelnemers van 10 personen. ?Het
maximum is ongeveer 30 personen per groep.
Andere groepsgrootes worden besproken op
aanvraag.
Huisdieren, hoe schattig en braaf ze ook moge
zijn, worden niet toegelaten in de brouwerij.
De ruïne van Kasteel Stein is niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of
kinderwagens.
Denk ook eens aan de mogelijkheden om je
bezoek uit te breiden met een buffet of een
wandeling in onze omgeving. Alle informatie
hier over is te vinden op onze website.
Voedselallergie of vegetariërs in het gezelschap? Geef dit bij het maken van de reservering meteen aan, dan kunnen we hier rekening mee houden.

Arrangement 1 De Kennismaking

Arrangement 2 De Brouwerij

Tijdsduur: 1 tot 1,5 uur

Tijdsduur: 1,5 uur

We ontvangen je op Limburgse wijze met
ouderwetse linzenvlaai naar recept van Fie
van d’n Ummel, de vorige bewoonster van
het complex. Daarna vertellen we je alles
over het brouwen van bier en hoe wij dat hier
vormgeven. Uiteraard eindigt de tour met een
bier van de Fontein (of fris indien gewenst).

We ontvangen je met een lekker glas Fontein
bier van tap. Daarna vertellen we je alles
over het brouwen van bier en hoe wij dat hier
vormgeven. Daarna volgt in ons proeflokaal
een proeverij van twee Fonteinbieren,
gecombineerd met een lekker hapje.

Ontvangst met koffie/thee en linzenvlaai
van tante Fie

Ontvangst met een glas seizoensbier
of fris/koffie/thee

Uitleg over ingrediënten en visie van
de Fontein

Uitleg over ingrediënten en visie van
de Fontein

Rondleiding door de brouwerij

Rondleiding door de brouwerij

1 consumptiebon, geldig voor een tapbier van
de Fontein naar keuze of koffie/thee/fris

2 proefglazen
(of een consumptie fris/koffie/thee)
Proefplankje met oude kaas, worst en
pitjesmosterd

14,95 per persoon

15,50 per persoon

Arrangement 3 De Genieter

Arrangement 4 Cultuursnuiven

Arrangement 5 Alles!

Tijdsduur: 1,5 uur

Tijdsduur: 2,5 tot 3 uur

Tijdsduur: 3 uur

We ontvangen je op Limburgse wijze met
ouderwetse linzenvlaai naar recept van Fie
van d’n Ummel. Daarna vertellen we je alles
over het brouwen van bier en hoe wij dat hier
vormgeven. Daarna volgt in het proeflokaal
een proeverij van 4 van onze bieren met daarbij onze heerlijke bitterballen geserveerd. Na
afloop krijg je een leuk aandenken mee naar
huis.

We ontvangen je op Limburgse wijze met
ouderwetse linzenvlaai naar recept van Fie
van d’n Ummel. Daarna wordt je door een
gids van Stichting Erfgoed opgehaald voor
een bezoek aan de ruïne van Kasteel Stein.
Na afloop van dat bezoek vertellen we je alles
over het brouwen van bier en hoe wij dat hier
vormgeven. De tour sluit af met een bier van
de Fontein (of fris indien gewenst).

Alle leuke, gezellige en natuurlijk lekkere
elementen van de arrangementen gecombineerd in één bezoek. In een dagdeel (ochtend,
middag of avond) maak je kennis met onze
producten, bedrijf en prachtige omgeving.

Ontvangst met koffie/thee en linzenvlaai
van tante Fie

Ontvangst met koffie/thee en linzenvlaai
van tante Fie

Uitleg over ingrediënten en visie van
de Fontein

Rondleiding op de ruïne van Kasteel Stein

Rondleiding door de brouwerij
Proefplank van 4 proefglazen
(of 2 consumpties fris/koffie/thee)
en bitterballen

Uitleg over ingrediënten en visie van
de Fontein
Rondleiding door de brouwerij
1 tapbier van de Fontein naar keuze

Leuke Fontein-gadget voor thuis

25 per persoon

Nog niet te boeken vanwege maatregelen
rond de ruïne Kasteel Stein. Naar verwachting
vanaf medio 2022 te reserveren.

Ontvangst met koffie/thee en linzenvlaai
van tante Fie
Rondleiding op de ruïne van Kasteel Stein
Tapbier van de Fontein (seizoensbier)
Uitleg over ingrediënten en visie van
de Fontein
Rondleiding door de brouwerij
2 proefglazen (of een cosumptie fris/koffie/
thee) en bitterballen
Leuke Fontein-gadget voor thuis

Nog niet te boeken vanwege maatregelen
rond de ruïne Kasteel Stein. Naar verwachting
vanaf medio 2022 te reserveren.
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