BCN Wijnproeverij
Wilt u uw bijeenkomst eens anders afsluiten dan met de gebruikelijke borrel met bitterballen?
Wilt u eens wat anders proeven dan de gebruikelijke wijnen?
Reserveer dan bij BCN een wijnproeverij met prachtige wijnen.
U leert van de sommelier hoe u wijn proeft, hoe u wijn beoordeelt en hoe u bepaalt welke wijn het beste bij welk
gerecht past. Wij zorgen voor zes heerlijke wijnen; drie witte en drie rode.
De proeverij is volledig verzorgd, inclusief karaffen water, vers afgebakken stokbrood, proefformulieren en pennen.
De proeverij wordt gegeven door een professionele sommelier en duurt ongeveer één tot anderhalf uur.
Na afloop ontvangt u als attentie een heerlijke fles wijn naar keuze mee naar huis.

Uw wijnproeverij à € 22,50 per persoon is optioneel aan te vullen met de volgende Tapas:
Kaasplankje + € 3,50 per persoon
Kaasassortiment met oude kaas
en geitenkaas,
chorizo.
				

Reypenaer kaasplankje + € 7,50 per persoon
Assortiment Reypenaer-kazen met o.a.:
Reypenaer VSOP,
Reypenaer XO Reserve,
Wyngaard Affineur belegen,
Chèvre Gris.

BCN informatie en reserveringen

•

030 - 256 73 91

•

Mediterraan tapas-arrangement + € 8,50 per persoon
Tafelassortiment: tortillachips met salsasaus, olijven,
sardines, chorizo, pinchos met serranoham.
Tapas-assortiment: calamaris, kip piri-piri, gamba’s in
tomatensaus, jalapeño-pepers in een krokant jasje
met kaas, pizzapuntje tomaat-mozzarella.

reserveringen@bcn.nl

•

www.bcn.nl

Programma en prijzen

Vanaf € 22,50 p.p.
 Programmaduur : 60 - 90 minuten
 Prijs is inclusief : Proeverij van
			 6 wijnen,
			beoordelings			 materiaal, fles wijn
			 naar keuze als
			cadeau,
			 transportkosten
 Optioneel
: Tapas-arrangement
		
Reserveringsvoorwaarden:
 Alle prijzen zijn exclusief btw.
 Prijs is op basis van 15 personen.
 U kunt reserveren voor groepen
tot 25 personen.
Offerte aanvragen:
Onze professionals van de centrale
afdeling Reserveringen adviseren u graag
bij het vinden van het juiste evenement.
Bel: 030 - 256 73 91 of
mail naar: reserveringen@bcn.nl
In samenwerking met:

