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 HEIKANTSE BIERLIEFHEBBERS
VRIJDAG 10 & ZATERDAG 11 AUGUSTUS 2018

WEEKEND VOOR HET GOEDE DOEL IN SOY
Voor het 22ste jaar op rij organiseren wij in samenwerking met Brasserie Fantôme een
Weekend voor het Goede Doel.

Hoogtepunten van het weekend zijn:

BBQ vrijdag

(vanaf 16u) en zaterdag (vanaf 12u)
We serveren in onze grote tent mét vloer drie stukken lekker en sappig Ardens
vlees: kotelet, brochette en saucisse. We scherpen onze en uw honger aan met als
aperitief onze ondertussen beruchte huisbereide Sangria en sluiten af met een
ambachtelijk bereid fruityoghurtje van de Fromagerie des Tourelles als dessert. Brood
en groenten zijn naar believen beschikbaar.
Prijs voor dit alles: volwassenen 20 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro
Inschrijven (liefst) vóór 5 augustus 2018 bij Leen (0497 455 804 of
minne53@hotmail.com)

Santé-22!

Naar goede gewoonte brouwt Dany Prigon zijn jaarlijks exclusief Goed-Doel-Bier (de
22ste Santé! in de rij). Je kan het voor het eerst drinken tijdens ons weekend. Het is
vanaf dan om mee te nemen ook verkrijgbaar in 75cl-flessen tegen de prijs van
€ 6,00/fles.

Gratis live-concert zaterdagavond
1

Onze bijna-huisband De Sjappies brengt de sfeer er voor alle leeftijden goed in met
swingende covers van de jaren ‘60 tot vandaag. Ambiance verzekerd!

Verblijf

In de buurt: er zijn vele campings, b&b’s, vakantiedorpen, etc... in de streek.
In uw eigen tent / caravan / mobilhome: je mag tijdens het weekend gratis
kamperen in de hof van de brouwerij – wij zorgen voor WC, douche, electriciteit.
In onze gîte: wij huren vlak achter de hof van de brouwerij een gîte van maandag 6
augustus 2018 tot maandag 13 augustus 2018 en kunnen een 20-tal personen te
slapen leggen. Kostprijs: in de week € 10,00/nacht en in het weekend € 20,00/nacht.

Info en inschrijven hiervoor bij Leen (bel 0497 455 804 of mail naar
minne53@hotmail.com)
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