Blåtur eller teambuilding på
Bryggerhuset i Kvinesdal?

Bryggerhuset Restaurant & Terrasse as og KvindØL kan tilby å
arrangere både Teambuilding og Blåtur for Ditt firma. Vi har et rimelig
fast oppsett, men vi vil gjøre alt for å imøtekomme spesielle ønsker,
behov og planer.
Bryggerhuset ligger i Kvinesdal sentrum, Elvevegen 5. Vi ligger like ved
lakseelva Kvina og på andre siden har vi den nye svømmehallen
Kvinabadet.
Vi er allerede inne i 3. driftsår.
Vi har vår egen, velrennomerte restaurant, samt eget bryggeri KvindØL
som leverer øl på kran til Restauranten og til Bølgen & Moi Hotel
Utsikten. I tillegg leverer vi øl på flaske både til lokale butikker og til de
fleste av landets butikkkjeder.
Vår restaurant har i tillegg til eget øl, et meget godt utvalg av annet øl i
alle varianter, og vi har totalt over 10 forskjellige øl på kran. I tillegg har
vi flere titalls øltyper på flaske, samt annen drikke.

Vi kan tilby turer både med og uten overnatting, og vi samarbeider med
Utsikten på hotellrom. Vi vil også kunne tilby å arrangere transport
mellom hotellet og restauranten.

Eksempel på arrangement hos oss:
 Mottakelse med aperitiff, gjerne en kald øl etter ønske.
 Gjennomgang av ølbrygging i sin helhet, både med henblikk på
produksjon og historie. Det vises også råvarer slik at den enkelte
kan se hva som brukes for å lage øl.
 Omvisning i bryggeriet med forklaring om hvordan vårt spesifikke
anlegg virker, og hvordan det kan gjøres på andre måter.
 Et måltid etter kundens ønske. Vi har flere varienter, alt fra
småretter til full treretters menyer.
 Etter måltidet kan det arrangeres ølsmaking hvor vi tar for oss et
antall egenproduserte øl, og et par fra andre leverandører. Dette
kan om ønskelig lages som en konkurranse med premie for den
beste ølsmaker.
Pris avhenger av hva som er ønskelig. Se cirkapriser under :
250,- For kurs og omvisning
199,- For ølsmakeplanke, 5 typer øl.
179,- For hamburger, og for litt andre småretter / tapas.
319,- For biff, litt mindre for torsk.
419,- For toretters, hovedrett og dessert.
459,- For treretters; forrett, hovedrett og dessert.

All mat må bestilles i forveien.

Velkommen til Bryggerhuset Restaurant & Terrasse og KvindØL!
Elvevegen 5
4480 Kvinesdal
Tlf: 38907012/91868975

