Package Mahymobiles – Brouwerij Gallaix
Ontdek twee passies in de entiteit van Leuze-en-Hainaut !
10u00: Maak een reis doorheen een eeuw automobiel geschiedenis.
De Mahy verzameling is uniek ter wereld, zowel
wat de verscheidenheid betreft als wat het aantal
voertuigen aangaat (een duizendtal). Wandel
doorheen een eeuw automobiel geschiedenis en
ontdek meer dan 270 oldtimers, permanent
tentoongesteld te Leuze-en-Hainaut. Mahymobiles
stelt u verder voor de uitzonderlijke verzameling
miniaturen te ontdekken, de retrospectieve
tentoonstelling tweewielers en motorfietsen, de
galerij gewijd aan de evolutie van de carrosserie
en de grote wereldraids.

12u30 : maaltijd in de cafetaria van
Mahymobiles met traiteur.

14u30 : Geleid bezoek en degustatie in de Brouwerij Gallaix.
Brasserie de Gallaix werd opgericht in 2012 uit passie voor de Belgische biercultuur. Het bier wordt er
op ambachtelijke wijze gebrouwen waarbij de kwaliteit van de grondstoffen een belangrijke rol speelt.
De filosofie van de brouwerij is dan ook dat een kwaliteitsvol bier om kwaliteitsvolle grondstoffen
vraagt. Tijdens het brouwen wordt er uiterste zorg besteed aan elke stap van het productieproces met oog
voor détail. Het resultaat hiervan is een authentiek product met zuivere smaken.

Praktische inlichtingen 2017
Naam van de package

Mahymobiles – Brouwerij Gallaix

Plaats

Leuze-en-Hainaut en Gallaix.
Afstand tussen de twee sites : 4 km (+/- 10 minuten).

Geldigheid

Van april tot september.

De streekbieren

Momenteel zijn er twee bieren.
De Rosam Triple: Een natuurlijk meergranenbier met nagisting op
fles. Een ambachtelijk gebrouwen, bovengistend bier met
uitsluitend natuurlijke ingrediënten waaronder tarwe.
Dit artisanaal, hoogblond bier heeft een zacht, fruitig aroma met
citrus toets, een milde bitterheid en verfijnde schuimkraag.
Het alcoholpercentage van deze tripel bedraagt 8% , uit te schenken
met of zonder het bezinksel van de tweede gisting op de bodem van
de fles.
De Rosam Blond: Blond bier met nagisting op fles.
Een bier met een alcoholpercentage van 5,5% met citrustoetsen en
meer uitgesproken bitterheid.
Ideaal in de zomer op het terras van de brouwerij!

Dagprogramma en prijs per persoon:
10u00 Onthaal met koffie en ontbijtkoek te Mahymobiles
(Facultatief)
10u30 Geleid bezoek van Mahymobiles
1 gids per groep van 50 personen.

4,00 € p/p.
6,00 € p/p.
+ 45,00 € /groep

12u30 Maaltijd in de cafetaria van Mahymobiles met traiteur
vanaf 17,00 € p/p.
Keuze uit verschillende menu’s (barbecue, koud of warm buffet, …)
14u30 Geleid bezoek van de Brouwerij Gallaix en proeverij.
1 gids per groep van maximum 30 personen
Duur van het geleid bezoek : 30 minuten.
De prijs omvat de proevrij van 1 streekbier van 33 cl.
Supplement van 2,50 € per extra bier.

5,00 € p/p.

Capaciteit

Minimum 25 en maximum 30 personen.

Parking

Mahymobiles : vaste parking privé gratuit (voitures & autocars).
Brouwerij Gallaix : geen privaat parking.

Bijzonderheden

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 EN.

Betaling

In contanten aan het onthaal van elke site. Bancontact / Carte Visa :
niet beschikbaar. Cheques worden niet aanvaard.

Reservaties

Mahymobiles
Rue Erna 3, B - 7900 Leuze-en-Hainaut
+32(0)69/35.45.45.
+32(0)69/35.44.83.
info@mahymobiles.be Website : www.mahymobiles.be


Adressen

Brouwerij Gallaix
Rue de la Place 5 , B-7906 Gallaix
 +32(0)495/72.89.83 Website : www.brasseriede gallaix.be
 brasseriedegallaix@yahoo.be

