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Brouwerij van Bellevaux, familale microbrouwerij in
Malmedy
Van woensdag 01 januari 2020 tot donderdag 31 december 2020.

Rue De La Foncenale 1
Malmedy - 4960
Contact: +32 80 88 15 40
http://www.brasseriedebellevaux.be
© ostbelgien.eu – Dominik Ketz

De brouwerij van Bellevaux verwelkomt je in het hart van de
Oostkantons voor een gezellig Ardens bierproefmoment. Kom
de ambachtelijke bieren proeven.
Deze familiale microbrouwerij op een voormalige boerderij nodigt je
uit om de verschillende fases van het productieproces van
ambachtelijke bieren van hoge gisting te ontdekken,
zoals de Blonde, de Brune, de Blanche, of de Malmedy Triple. Je kan
al deze bieren ter plaatse proeven, in de gezellige herberg.

Bieren, streekproducten en rondleidingen
Tijdens een rondleidig in de brouwerij kom je alle (of toch bijna)
geheimen te weten van de productie van de bieren van Bellevaux. Je
krijgt ook de gelegenheid om de prachtige oude koperen vaten
waarin de Bellevaux gebrouwen wordt, te bewonderen.
In de proeverijzaal in de oude stal, kan je gerechten eten die
gemaakt zijn van regionale producten, zoals kazen op basis van
rauwe melk, fijne vleeswaren uit Malmedy, gerookte forel uit
Ondenval... vergezeld van hun bier.

Bezoekers met specifieke behoeften
Deze brouwerij biedt faciliteiten met een officiële Access-i

certificering. Raadpleeg de gedetailleerde pagina, je vindt er alle
informatie die je nodig hebt om je bezoek te organiseren.
In Wallonië zijn er heel wat #link[taxonomy_term|3037|activiteiten
en plaatsen met het officiële Access-i-certificaat.]
Heb je zin in een weekend vol smaken in de Oostkantons?
Eén adres: de Brouwerij van Bellevaux!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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