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Zythos Bierfestival in Leuven
Datum: zondag 29 april 2012 om 13u
Vertek locatie: Bistro Op-Weule
Beste gildebroeder en -zuster,
Beste vrienden van de biergilde,

Op het laatste weekend van april trekken alle
bierliefhebbers (vrouwen en mannen, jong en
oud) naar het Belgisch festival van het bier.
Meer dan 100 brouwerijen stellen meer dan
300 van hun bieren voor in de Brabanthal in
Leuven. Meer info over het bierfestival vindt je
op ZBF website of je kunt het festival volgen
op Facebook.
Naar jaarlijkse gewoonte trekken we, als biergilde, op zondag 29 april daar naar toe. We
spreken af om 13u aan de Bistro Op-Weule en
vertrekken met eigen vervoer (meerijden kan).
De toegang is gratis. Aan de brouwersstandjes wordt betaald met jetons, die je aanschaft
voor de prijs van € 1,40 per jeton. Ieder bier
kost 1 jeton, ongeacht het alcoholgehalte of
de sterkte van het bier of het type bier.
Ieder bier wordt geserveerd in speciale glazen, ontworpen voor dit festival. In die glazen
kan 15 cl bier. Voor zo'n glaasje geef je € 3,00
waarborg aan de ingang van de zaal. Op het
einde van de dag kan je je glas teruggeven en
krijg je je waarborggeld volledig terug.
Zythos geeft een handig gidsje uit waarin alle
aanwezige bieren worden beschreven. Dit
boekje bestaat in het Nederlands en het Engels, kost € 0,50.
Voor € 1,00 kan je jas, sjaal en/ of hoofddeksel kwijt in de bewaakte vestiaire aan de ingang. Om het voor iedereen aangenaam en
hygiënisch te houden staat de Brabanthal in
voor de netheid van de toiletten. Een toiletbezoek kost € 0,30.
Om praktische redenen vragen we, voor donderdag 26 april, in te schrijven via een mailtje
naar info@biergilde-lindeke.be of bij Laci telefoon 02/7702066 Natuurlijk verwachten we per
5 personen een Chinese BOB vrijwilliger voor
het vervoer. Laat het ons weten.

