Er staat weer heel wat op het
programma bij Bu-V Wijnen.
We krijgen allemaal een mooie glimlach op het gezicht wanneer de
eerste zonnestralen ons opwarmen.
Om helemaal in de zomerse sfeeren terecht te komen, komt Ben
Belmans van BelRoy's zijn cocktails voorstellen!
Stel je voor, het zonnetje schijnt, je wil buiten op je terras een lekkere
cocktail drinken maar je hebt geen zin om alles af te meten of om alle
soorten flessen in huis te halen. Dan is er BelRoy's! Lekkere cocktails,
klaar voor gebruik. Wat ijs toevoegen en huppakee! Je kan genieten in
de zon met een lekker drankje in de hand!
Maar ook voor de mensen die wél die cocktails zelf willen maken is het
de moeite om langs te komen. Ze hebben namelijk ook hun eigen
spirits waarmee je er op los kan experimenteren!
GRATIS PROEVERIJ IN ONZE WINKEL:
ZATERDAG 24 MAART
13u - 17u.

Glenfiddich. Een klassieker. Een whisky met klasse.
Maar ook vernieuwing.
Net zoals hun nieuwe projecten Glenfiddich IPA & Glenfiddich Project
XX.
Deze en de klassiekers kan je tijdens onze degustatie proeven.
De volledige line up kan je hieronder terug vinden.
Glenfiddich 26y
Glenfiddich 21y
Glenfiddich 18y
Glenfiddich 15y
Glenfiddich 12y
Glenfiddich Project XX
Glenfiddich IPA
GLENFIDDICH TASTING.
VRIJDAG 13 APRIL 2018 - 19u30 tot 22u.
€25 per persoon.
INSCHRIJVEN IS VERPLICHT.

Vragen kan je via deze knop verzenden.
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21 - 22 APRIL 2018
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