Trappist fiets arrangement Zundert
Ervaar het bijzondere karakter van Zundert Trappist in de
omgeving waar het bier gebrouwen wordt.

“Een beetje eigenzinnig” noemen de Broeders van de Abdij Maria Toevlucht in
Zundert hun bier dat ze eind november 2013 lanceerden. Daarmee waren ze het 2e
Trappistenbier in Nederland en het 9e in de wereld.
Het bier moest passen bij het karakter van de gemeenschap van de Broeders. De Abdij ligt vrij afgelegen en is omgeven door landgoederen en natuurgebieden. Het gebied heeft een rijke historie en heel eigen sfeer. Passend in de levensstijl zijn Abdij
en Brouwerij niet open voor bezoekers. Wel zijn de kapel en de Abdijwinkel toegankelijk.
Trappistenbier wordt door de liefhebbers zeer gewaardeerd en is vaak beperkt verkrijgbaar. Wat maakt een Trappist zo bijzonder en wat maakt Zundert Trappist zo
speciaal?
De patron zelf, nauw betrokken bij de introductie van Zundert Trappist in Zundert,
vertelt in een boeiende presentatie het bijzondere verhaal van de Trappistenbieren
en van de Zundert Trappist.
Dit arrangement is mogelijk voor gezelschappen vanaf 10 personen.

Programma
13.30

Ontvangst met koffie & een speciaal gebakje bereid met klokkebaaien,
witte chocolade en Zundert Trappist.

14.00

Presentatie over Trappist en Trappist Zundert.

15.00

Vertrek fietstocht.

17.00

Ontvangst in De Ruyterhof met Zundert Trappist & Tapas voor Trappist

Prijs per persoon inclusief koffie & gebak met naschenken, presentatie,
fietstocht, Zundert Trappist & Tapas en Zundert Trappist opener 18,50.

Suggesties voor uitbreiding


Pauze halverwege bij een gastvrij horecabedrijf met glas Zundert Trappist of
drankje naar keuze + 4,75 .



Lunch met seizoenssoep met Zundert Trappist en gulle boterham met huisgerookte ham en kweepeer gegratineerd met Trappistenkaas 12,50.



Trappist Zundert menu in De Ruyterhof vanaf 19,75.



High beer met Trappist 24,75.



Proeverij buffet met Trappistenbieren en passende gerechten inclusief



dranken 49,75.

Boeken
Dit arrangement kan geboekt worden voor de periode april-september.
De Ruyterhof Rijsbergen (0031)765961601 info@deruyterhof.nl.
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