Geschiedenis

Brouwworkshop - Proeverij

Floris Backhuijs heeft FLORES nano brewery in
januari 2015 opgericht. Hij is groot liefhebber
van het zoeken naar en het drinken van
zeldzame speciaal bieren, in het bijzonder van
micro-brouwerijen.
Hiermee is ook de liefde voor het brouwen van
eigen bieren ontstaan. De bieren van Floris
hebben een laag alcoholpercentage en veel
smaak. Hierbij wordt geëxperimenteerd met
hoppen en fruit om zoveel mogelijk smaak in
het bier te krijgen.

Doelstelling
FLORES nano brewery is een non-profit
organisatie die het brouwen van bier
laagdrempelig op de markt wil brengen.

FLORES nano brewery
Helschriksel 34
5911GS Venlo
Telefoonnr.: 06 46 39 00 83
E-mail:
info@floresnanobrewery.nl
www.floresnanobrewery.nl

Samen brouwen we bier

Brouwworkshop

Kosten

Bierproeverij

De brouwworkshop kost €100,- per workshop (dit

Met een assortiment van 75 speciaal bieren en
een grote kennis over bieren en brouwerijen is de
stap naar proeverijen klein.

is €2,- per fles bier) inclusief de gebruikte
grondstoffen, zoals:






Bij de brouwworkshop wordt gebruikt gemaakt
van de verschillende basisrecepturen die
desgewenst aangepast worden aan uw
persoonlijke smaakwensen. Aan de hand van de
door u gemaakte keuzes wordt een uniek en
persoonlijk recept gemaakt, dat u zelf brouwt.
1.

2.

Basisrecepturen:
- Pilsener
- Witbier/weizen
- Blond bier
- Donker bier/dubbel
- Tripel
Smaakervaring:
- Fruitig
- Kruidig
- Bitter
- Bloemig
- Koffie/chocolade

De brouwworkshop duurt 6 - 8 uur. Tijdens het
brouwproces is er voldoende tijd om vragen te
stellen. Aan het eind van de workshop wordt er
een afspraak gemaakt wanneer u het gebrouwen
bier kunt komen bottelen. Dit is na het vergisten
dat 2 weken in beslag neemt. Het bottelen duurt
ongeveer 1 uur. Na het bottelen neemt u de circa
50 flessen zelf-gebrouwen bier trots mee naar
huis!
De brouwworkshop kunt u alleen volgen of met
een groep van maximaal 5 personen.

mouten
hoppen
gist
flessen
kroonkurken

Hoe gaat het in zijn werk?
U bepaalt het aantal bieren en de biersoort zoals
bijvoorbeeld een verrassingspakket, blonde
bieren of donkere bieren. Het bier wordt
gepresenteerd in speciale proefglazen.
Uitbreiding met een arrangement zoals bij de
brouwworkshop is mogelijk.
Ieder biertje wordt vergezeld van een anekdote
over het bier of de brouwerij. Hierna krijgt u rustig
de tijd om het bier met al uw zintuigen te ervaren
en deze ervaringen te delen met uw
medeproevers.

Arrangementen
U kunt uw brouwworkshop uitbreiden met de
volgende arrangementen (prijzen p.p.):


Ontvangst met koffie/thee en Limburgse
vlaai



€5,-

Lunch: kopje soep + broodje gezond +
koffie/thee/frisdrank naar keuze



Lunch: kopje soep + broodje hamburger +
koffie/thee/frisdrank naar keuze



€10,€12,50

Lunch: kopje soep + pizza van Grenswerk +
koffie/thee/frisdrank naar keuze



€15,-

Lunch: kopje soep + stoverij met bier +
koffie/thee/frisdrank naar keuze

€15,-



Na afloop: traditionele borrelplank

€2,75



Na afloop: Limburgse borrelplank

€3,75



Na afloop: warme hapjes

€4,50

Het is niet toegestaan om meegebrachte dranken
en etenswaren te nuttigen.

Spelregels
 minimale leeftijd deelnemers is 18 jaar
 minimaal 2 deelnemers per proeverij
 minimaal aantal te proeven bieren is 4
Kosten:
€2,50 p.p. per bier

