High Beer bij de Fontein
ontspannen genieten van alle lekkers
uit eigen brouwerij en keuken

Maak kennis met onze speciaalbieren. We maken
voor de high beer met veel zorg een keuze uit de
verschillende bieren van het vat en serveren daar
lekkere hapjes bij.
Wij serveren deze high beer alleen op reservering
(minimaal 2 dagen van tevoren). Tot 24 uur van
tevoren kan het aantal deelnemers nog worden
aangepast. Een high beer van de Fontein kan
gereserveerd worden vanaf 2 personen.
De hapjes en bieren worden in twee verschillende
gangen op tafel gezet. De totale tijdsduur van dit
arrangement bedraagt maximaal 2,5 uur.

Combineer de high beer eens met een heerlijke
wandeling in onze mooie omgeving.
Tip: wij maken graag een cadeaubon voor een high
beer voor je. Leuk om cadeau te doen, misschien nog
wel leuker om te krijgen.
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HIGH BEER
BIJ DE FONTEIN

Ook in deze bijzondere tijd kun je van
een bourgondische high beer komen
genieten bij ons. We hebben dit
arrangement speciaal voor jullie
samengesteld voor deze periode.
Op de afgesproken tijd kunnen jullie
plaats nemen aan tafel.
In de eerste ronde krijgen jullie 2
proefglazen Fontein bier op tafel met
enkele koude hapjes.
In de tweede ronde krijgen jullie 2
andere proefglazen Fontein bier op tafel
met enkele warme hapjes.
Ten slotte krijgen jullie een vijfde,
zwaar Fontein bier te proeven
als afsluiting.

De keuze van de brouwer

De tijdsduur van een high beer is
maximaal 2,5 uur. Jullie kunnen alle
spullen op tafel laten staan bij vertrek,
wij ruimen daarna alles op.

5 proefglazen (10 cl)
verschillende hapjes in 2 gangen:

Dit arrangement is te bestellen
vanaf 2 personen.
Grotere groepen (die geen
gezin vormen) worden op veilige
afstand van elkaar geplaatst.

soep van de dag

Ook op 1,5 meter kunnen we het heel
erg gezellig maken samen.

borrelplank
gevuld met diverse, koude hapjes
gemengde, warme snacks

Willen jullie iets anders drinken?
Dat kan.
Drankjes kun je bestellen via de QR
code op tafel.

€ 24,50 per persoon

