Praktische Info 2019
Naam van de package
Geldigheid

Bush-Mobiles
Het hele jaar, van dinsdag tot zaterdag

De inkomgelden, de rondleidingen, de proeverij en de maaltijd. Kostprijs
afhankelijk van het gekozen menu. Zelfde maaltijd voor alle leden van
éénzelfde groep.
Drank tijdens de maaltijd.
Niet inbegrepen
Forfait "Lage kostprijs" Boerenboterham.
21,50 € per persoon
Naar keuze: kaas à la Bush, pastei à la Bush, worst à la Bush, Italiaanse ham
+ 50,00 € geleid bezoek of beenhesp
De forfaitaire prijs
omvat

Forfait n° 1
De Plattelandstafel.
Bord met pâté à la Bush, fijne kaas à la Bush, Saucisson à la Bush, Italiaanse
25,90 € per persoon
+ 50,00 € geleid bezoek ham, beenhesp, salade en rauwkost + aardappel in de oven
Forfait n° 2

Menu “Trolls & Bush”

40,00 € per persoon
+ 50,00 € geleid bezoek

Voorgerecht naar keuze :
 Huisgemaakte kaaskroket
 Salade van warme geitekaas en spekblokjes
 Terrine à la bush en uienconfituur
Hoofdgerecht naar keuze :
 Reuzebrochette mixed grill
 Stoofcarbonnade “ à Bush Ambrée”
 Vol au vent
 Gegrilde zalm met bearnaise saus
Dessert naar keuze:
 Normandische appeltaart
 Huisgemaakte chocolademousse
 Gecarameliseerde brioche met gezouten boter

Capaciteit
Parking
Bijzonderheden

Betaling

Reservaties

Facultatief: koffie/thee: supplement van 2,20 € per persoon
Minimum 25 en maximum 100 bezoekers.
Bezoek brouwerij Dubuisson : maximum 50 personen.
Voor groepen kleiner dan 15 personen, forfaitaire prijs op aanvraag.
Ruime privaat parking bij elke halte (auto’s & autocars).
Reservatie verplicht minstens 15 dagen voor de bezoekdatum. De vermelde
prijzen zijn geldig buiten de speciale evenementen en thematische
tentoonstellingen. Rondleidingen in het NL, FR of GB. Eveneens It enkel in de
Brouwerij Dubuisson.
Mahymobiles: toegangstickets en gids : in contanten of bancontact/Visa.
Brouwerij Dubuisson: geleid bezoek, maaltijd en drank: in contanten of
Banconctat/Visa.
Cheques worden niet aanvaard.

 Mahymobiles Rue Erna 3 B - 7900 Leuze-en-Hainaut


+32/(0)69/35.45.45
 info@mahymobiles.be

www.mahymobiles.be

Plaats

Leuze-en-Hainaut en Pipaix.

Bereikbaarheid



Autosnelweg A8-E429, afrit n ° 31 Frasnes/Leuze.



N60 Leuze-en-Hainaut.



N7 richting Doornik gedurende 1,5 km.

Begeleiding per GPS

Voor Mahymobiles, Rue des Fabriques (= Rue Erna) intikken.

Afstand tussen de sites Korte afstand van 7 km, 10 minuten.
Route voor
oldtimerclubs

Brouwerij
Dubuisson
Ch. de Mons 28
7904 Pipaix
Tel : 069/67.22.22
Tel Taverne :
069/64.78.68

Roadbook bolleke/pijlke van 30 km tussen de 2 sites, duur 1u.

Mahymobiles
Rue Erna 3
7900 Leuzeen-Hainaut
Tel : 069/35.45.45

