DISTILLEERDERIJ VAN BIERCÉE



Autoparking



Busparking
6 plaatsen


Maestro



Visa/MasterCard

Ontdek in een mooie abdijvierkantshoeve uit de 16e eeuw de geheimen van het distilleren.
Bezoek onze distilleerderij met een van onze medewerkers en proef een van onze 29 producten: het beroemde Eau de Villée, Noir d'Ivoire
met echte Belgische chocolade, Poire Williams N°1, Biercée Gin, ...
Onze brasserie, la Grange des Belges, die versierd is met een unieke verzameling oude emailplaten, biedt o.a. onze specialiteit, het Villéebier, en een mooie kaart met typische brasseriegerechten: escavêche, garnaalkroketten, tartaar van rund...
Winkel, groot terras, privéparking en spelen voor kinderen.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Toegang museum van 1 juli tot 31 december: van woensdag tot zondag van 12 tot 18 u. • September: van vrijdag t/m zondag,
rondleiding om 15 u • Oktober en november: op zaterdag en zondag, rondleiding om 15 u • Restaurant van woensdag tot zondag
van 12 tot 22 u. Reservatie voor het restaurant : info@lagrangedeslegendes.be
Prijs
Toegangsprijs voor museum: volwassenen €5 proeverij inbegrepen - gratis voor kinderen
Rondleiding: volwassenen €9,50 proeverij inbegrepen - kinderen (7-18 jaar) €4 proeverij van een frisdrank inbegrepen - kinderen (<7)
gratis • Toegankelijk voor gehandicapten
Rondleiding
NL, FR, EN, DE
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 10:00 - 17:00
Dinsdag 10:00 - 17:00
Woensdag 10:00 - 17:00
Donderdag 9:00 - 18:00
Vrijdag 9:00 - 18:00
Zaterdag 9:00 - 18:00
Zondag 9:00 - 18:00
Prijs
(min. 20 pers.) volwassenen €8 proeverij inbegrepen - kinderen (7-18) €4 proeverij van een frisdrank inbegrepen - kinderen
(<7) gratis
Rondleiding
NL, FR, EN, DE
Andere nuttige informatie
Verschillende keuzen van groepsmenu's met 3 gangen vanaf €20 per persoon • Ook kleine kaart • Op reservatie :
visit@distilleriedebiercee.com



250 Maximaal aantal personen 4 €



250 Maximaal aantal personen 20 € Ter plaatse



250 Maximaal aantal personen 8 €
Verantwoordelijke
benedicte soupart
Telefoon
071/500050
Fax
071/593233
Email
visit@distilleriedebiercee.com








T. 068/28.79.36
Ferme de la Cour, rue de la Roquette 36 - 6532 Thuin (Ragnies)
F. 071/59.32.33
www.distilleriedebiercee.com
info@distilleriedebiercee.com
Facebook

Brussel: richting Charleroi. Ring van Charleroi: afrit Porte de France. Op de R3 afrit nr. 4 richting Beaumont, van daar af bewegwijzerd OF Luik-Namen: E42,
afrit richting R3, afrit nr.4 richting Beaumont, verder bewegwijzerd OF Charleroi: R3, afrit nr. 4 richting Beaumont, verder bewegwijzerd.
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