
 

 

 

Informatie Rondleiding & proeverijen 2023 

(Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW) 

 

1. Nicolaas Brouwerij-tour 
Door Brouwerij Nicolaas verzorgde rondleiding in de brouwerij en uitleg over het ontstaan van de 

brouwerij. Daarbij gaan we uiteraard 2 van onze overheerlijke bieren proeven en serveren wij 

Brabantse bitterballen om de smaak van onze bieren nog beter tot zijn recht te laten komen. 

Deze rondleiding met proeverij duurt ongeveer een uur en geeft je een geweldige kijk op het 

brouwproces, het verhaal achter de brouwerij en het proeven van de overheerlijke bieren.  

 
Prijs per persoon € 14,- 

(minimum 8 personen of minimaal bedrag van € 114,- per groep bij minder personen): 

 

2. Nicolaas brouwerij-tour met uitgebreide proeverij 
Rondleiding door de brouwerij met daarbij een uitgebreide uitleg over ontstaan en bestaan van 

de brouwerij en het brouwproces met de bieren van Brouwerij Nicolaas. Voor de proeverij 

nemen we lekker de tijd om meerdere bieren van Brouwerij Nicolaas te proeven en daarbij 

zorgen we dat de smaken worden verheerlijkt met een uitgebreide borrelplank van de 

Roovertsche Leij. Deze rondleiding duurt ongeveer 1.5 uur en is een geweldig uitje voor familie, 

vrienden of teams, die er samen even gezellig uit willen. 

 

Prijs per persoon € 20,49 (minimaal 8 personen) 

(minimum 8 personen of minimaal bedrag van € 165,- per groep bij minder personen): 

 

 

3. Nicolaas brouwerij-tour op maat! 
Bent u op zoek naar een leuk uitje met collega’s, familie of vrienden en bovenstaande 

arrangementen zijn net niet wat jullie willen? Geen Punt! Kom met ons in contact en we maken 

samen met jullie een proeverij / rondleiding op maat en we kunnen hierbij in samenwerking met 

onze partners De Roovertsche Leij en Rocks ’n Rivers een programma opstellen precies 

afgestemd op jullie wensen. 

 

 

Al onze rondleidingen en proeverijen gaan op afspraak en in samenspraak kunnen we het programma, de 

datum en aanvangstijden bepalen. 

In samenwerking met De Roovertsche Leij en Rocks en Rivers kunnen we ook een uitgebreidere programma 

samen stellen. 

Aanvragen voor proeverijen en rondleidingen kunt u sturen naar geert@brouwerijnicolaas.nl Wij nemen dan 

zo snel mogelijk contact met u op. 

 

mailto:geert@brouwerijnicolaas.nl

