Package Mahymobiles –
Brouwerij “des Légendes”
Van Leuze-en-Hainaut naar Ellezelles – dagprogramma:
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 : Restaurant te
Ellezelles
« Au Chaudron des
Légendes »
Découvrez l’alliance entre terroir et
bières artisanales brassées sur
place.

14u30 : Geleid bezoek en proeverij in de brouwerij “des Légendes”
Site Quintine.
De Brouwerij “des Légendes” brengt traditie en
technologie samen om hoge gistingsbieren te
creëren die rijk zijn aan smaak.
Onze bieren worden uitsluitend gebrouwen met
hoogwaardige ingrediënten: mout, hop, gist en
zuiver water. Ze zijn allen natuurlijk en bevatten
geen additieven.
100 % streekproduct, van het land naar het glas.
Geniet van het « Heksenbier » te Ellezelles !

Praktische informatie 2017
Naam van de package

Mahymobiles - Brouwerij “des Légendes”.

Plaats

Leuze-en-Hainaut en Ellezelles.
Afstand tussen de sites : 22 km, +/- 30 minuten.

Geldigheid van het forfait Het hele jaar, enkel op reservatie.
Dagprogramma en prijs per persoon:
10u00 Onthaal met koffie en ontbijtkoek te Mahymobiles (Facultatief)

4,00 € p/p.

10u30 Geleid bezoek van Mahymobiles
6,00 € p/p.
1 gids per groep van 50 personen.
+ 45,00 € /groep
12u30 Au Chaudron des Légendes – Gespecialiseerd in streekgerechten.
Zelfde menu voor alle deelnemers van de groep (menu zonder allergenen beschikbaar).
Menu Budget, drank niet inbegrepen
14,00 € p/p.
De drie smaken van het Heuvelland: een bord met brood van het Heuvelland belegd met
Beenham, Quintine kaas en Quintine terrine, en seizoengebonden rauwkost.
Dessert naar keuze: Chocolademousse of Appelcake met Quintine
of
Menu Lunch, drank niet inbegrepen
19,50 € p/p.
Gerecht naar keuze :
Balletjes op Elzeelse wijze of Getomateerd kalkoenstoofpotje met Goliath Triple
Dessert naar keuze :
Chocolademousse of Elzeelse taart of Buffet van huisgemaakte taarten
of
Menu van de Brouwer, drank niet inbegrepen
22,50 € p/p.
Gerecht naar keuze :
Varkenskotelet met tijm en Ambrée bier saus of Elzeelse stoofkarbonade
Dessert naar keuze :
Chocolademousse of Elzeelse taart of Buffet van huisgemaakte taarten
14u30 Geleid bezoek van de brouwerij en proeverij.
1 gids per groep van 60 personen. Max. 60 pers. per geleid bezoek van de brouwerij.
De proeverij kan voor of tijdens de maaltijd plaatsvinden. Te bepalen bij de reservatie.
Bezoek « Traditie »: één streekbier van 33cl naar keuze
5,50 € p/p.
of
Bezoek « Prestige »: 4 streekbiertjes van 16cl + een geschenk
10,00 € p/p.
Capaciteit
Parking

Minimum 25 en maximum 120 bezoekers.
Mahymobiles en Brouwerij des Légendes: ruime privaat parking
gratis (auto’s & autocars).

Bijzonderheden

Reservatie verplicht minstens 15 dagen voor de bezoekdatum. De
vermelde prijzen zijn geldig buiten de speciale evenementen en
thematische tentoonstellingen. Toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Rondleidingen in het NL, FR en EN.
In contanten, aan het onthaal van elke site.
Bancontact / Visa: enkel beschikbaar in de Brouwerij.

Betaling

Faktuur maaltijd en bezoek verkrijgbaar op aanvraag.
Reservaties

Adressen

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

+32(0)69/35.45.45.
+32(0)69/35.44.83.
 info@mahymobiles.be Site : www.mahymobiles.be
Brasserie des Légendes Site Quintine et Restaurant
« Au Chaudron des Légendes »
Rue Guinaumont 75, B-7890 Ellezelles
Tel. +32(0)499/039628
www.brasseriedeslegendes.be
lechaudrondeslegendes@gmail.com (Gilles & Félix)

