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FOOD & DRINKS - MEETING & EVENTS 



WELKOM IN DE WERELD 
VAN DE TWENTSE BIERBROUWERIJ

Wij bieden een unieke formule: een prachtige oude boerderij in combinatie met een stoere
brouwerij, hip interieur en ambachtelijke keuken met Twentse producten. 

Met enthousiasme, creativiteit en vakmanschap zetten wij ons voor meer dan honderd procent
in om uw zakelijke event tot een succes te maken.

 
Wilt u een vergaderruimte, presentatieruimte of workshopruimte boeken? 

Of wilt u de vergaderlocatie van te voren bekijken? Neem dan contact op om een afspraak te
maken en laat u inspireren door deze prachtige unieke locatie. 

Vergader effectief en efficiënt! 
Mailen kan naar info@twentsebierbrouwerij.nl.

 
Gastvrije groet,

 Team Twentse Bierbrouwerij



Genoemde prijzen zijn geldig tot 1 januari 2024
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen
Genoemde prijzen zijn per persoon tenzij anders vermeld
Genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Algemene uitgangspunten:

Inspirerende en unieke locatie
Centrale ligging in Twente 
Gratis en ruime parkeergelegenheid
Gratis en supersnelle WiFi 
Top notch AV apparatuur 
Flexibele zaalindeling, opstelling naar wens
Professioneel en gastvrij personeel 
Niet alleen vergaderen, maar ook lekker eten & drinken 

Waarom bedrijven ons te gek vinden: 
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Bent u op zoek naar een ruimte voor uw vergadering, workshop
of presentatie? We maken het u graag makkelijk met onze all-
in vergaderarrangementen.  

VERGADER-

€ 15,55
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1 DAGDEEL (4 UUR)
• Onbeperkt Twents koffie/thee/water  
• Vergaderkit met stiften, blocnotes en pennen 
• Gratis gebruik van flip-over, 86 inch touchscreen TV met
draadloos presenteren, draadloze bodypack microfoon en
handmicrofoon

2 DAGDELEN (8 UUR)
• Onbeperkt Twents koffie/thee/water 
• Vergaderkit met stiften, blocnotes en pennen 
• Gratis gebruik van flip-over, 86 inch touchscreen TV met
draadloos presenteren, draadloze bodypack microfoon en
handmicrofoon

€ 24,10

De genoemde prijzen zijn per personen en exclusief zaalhuur.

ARRANGEMENTEN



Naast het vergaderarrangement vragen wij een zaalhuur per
ruimte. In het onderstaande overzicht staan de prijzen vermeld. 
De genoemde zaalhuren zijn inclusief BTW. Onze zalen worden
verhuurd in combinatie met een arrangement. Zaalhuren voor
subzalen zijn op aanvraag.

ZAALHUUR
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ZAALHUUR

1 dagdeel
09.00 - 13.00
13.00 - 17.00
17.00 - 21.00

2 dagdelen
09.00 - 17.00
13.00 - 21.00

3 dagdelen
09.00 - 21.00

HOPKAMER

MOUTZOLDER

LAGERHUIS

PAKHUIS

€ 115,00 € 195,00 € 295,00

€ 225,00

€ 225,00

€ 395,00

€ 395,00 € 575,00

€ 575,00

€ 675,00€ 395,00 € 795,00

Voor exclusiviteit van het Lagerhuis en het Pakhuis gelden, 
naast bovenstaande zaalhuur, minimale omzetdrempels.

Neem gerust contact met ons op. 
Wij doen u graag een passend voorstel.   



MAKE MEETINGS WORK



CAPACITEIT &
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Corona-proof NormaalMoutzolder
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Onze ruimtes bieden plaats aan 2 tot 200 personen. De ruimtes
hebben veel daglicht en zijn sfeervol ingericht. 

De Hopkamer en de Moutzolder zijn beide besloten vergader- ruimtes
gesitueerd op de eerste verdieping. De eerste verdieping is bereikbaar
met trap en met lift. 

Het Pakhuis en Lagerhuis zijn geschikt voor grotere
bedrijfsevenementen. Het is ook mogelijk om meerdere ruimtes met
elkaar te combineren. Wij maken graag een passend voorstel aan de
hand van uw wensen en behoeften.

Boardroom

U-vorm

Carre

12

14

Cabaret 16

Theater 30

(2. p per tafel)

20

24

32

36

60

(4 p per tafel)

*Corona-proof betekent stoelen op gepaste afstand van elkaar.

RUIMTES
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Corona-proof NormaalHopkamer

8Boardroom

U-vorm

Carre

8

10

Theater 12

16

16

20

25

Corona-proof NormaalLagerhuis

50Borrel/receptie 100

Corona-proof NormaalPakhuis

65

Theater 40

200

80

Borrel/receptie

Inhuur AV-middelen
• Flip-over met stiften
• Draadloze bodypack microfoon en handmicrofoon
• 86 inch Legamaster touchscreen 4K TV met soundbar, 
draadloos presenteren plus HDMI-aansluitpunt 
(mogelijk om een tweede scherm aan te sluiten als mirror screen) 

€ 15,00
€ 60,00
€ 85,00



MOUTZOLDERHOPKAMER



PAKHUISLAGERHUIS



Bereid uw vergaderarrangement uit met een aangekleed
ontvangst of een heerlijke versbereide lunch.

GEBAK & LUNCH
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Drie half rijk belegde broodjes
Melk en jus d’orange                                                                                

Brouwerslunch               

€ 4,25
€ 4,50
€ 1,60
€ 2,75
€ 3,25

Koffiegarnituren

De lunch is uit te breiden met:
Verse huisgemaakte soep (uitgaande van 1 kop p.p.)     
Broodje pulled pork / broodje kroket / kaasbroodje
Divers handfruit                                               
Gemengde salade         
Smoothie  

De genoemde prijzen zijn per stuk

 € 12,50

Choco Bullets
Twentse Krentenwegge
Mix van Choco Bullets & Pareltjes
Variatie aan Pareltjes
Twentse Bierkoek
Assortiment aan Bolwerkjes
Assortiment gebak (op aanvraag)

€ 2,15
€ 2,25
€ 2,50
€ 2,95
€ 3,25
€ 3,95



€ 15,75

Sluit de dag af met een gezellige na borrel. Maak daarbij gebruik van het 1-uurs borrelarrangement. 
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Twentse Borrelplanken op tafel 
(uitgaande van 6 personen per plank) 
•          Gemengde nootjes
•          Jonge kaas en Twentse droge worst 
•          Twents bierbostelbrood met kruidenboter, 
            knoflooksaus en tapenade

Onbeperkt dranken                                                           
•          Twents Premium pils, Twents Oerpils, Twents Radler,       
            Twents Wit, Twents Blond, Twents Amber, Twents Honing               
            Tripel en Twents Bok
•          Warsteiner 0,5 % (alcoholarm bier)
•          Koffie en thee
•          Frisdranken
•          Wijn (huiswijnen)

Te reserveren vanaf 30 personen

1-UURS BORREL ARRANGEMENT

1 ronde met warme bittergarnituur
•          Gefrituurde kaasstengels
•          Twentse bitterballen
•          Butterfly shrimps
•          Mini loempia’s en vlammetjes

All-in 1-uurs borrelarrangement 

1 ronde met luxe koude hapjes:                     
•          Broodje met filet american
•          Broodje met brie & walnoot
•          Broodje met zalm & roomkaas
•          Blokje kaas
•          Balletje gehakt
•          Carpaccio wrap
•          Gevuld eitje



DRANKEN & BORRELBITES
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Bent u met minder dan 30 personen? Dan schenken wij dranken enkel op basis van nacalculatie.
Borrelbites kunt u terplekke van onze borrelkaart bestellen.

Twentse Bier Bitterballen (8 stuks)                          
Bittergarnituur gemengd (10 stuks)                    
Twents Bierbostelbrood met kruidenboter en
knoflooksaus (v) 
Nacho’s met cheddarsaus, guacemole en sour cream (v) 
+ Pulled Pork

 € 9,00
 € 9,00
 € 7,00
 
 € 10,00
 € 3,00

Brouwerij Borrelplank
Prijs per plank, uitgaande van 2 personen

Jonge kaas, droge worst, pulled salmon, bitterballen,
nacho’s, brood, kruidenboter en knoflooksaus

 
Brouwerij Proefplank     
Prijs per plank, uitgaande van 2 personen         

Low & slow pulled pork, smokey spareribs en malse
kippendij

€ 19,00

€ 19,00

Borrelbites

Fluitje Twents Premium Pils
Twents Premium Pils
Twents Oer Pils, Twents Radler en Zoete Jaapie
Twents Wit, Blond en Amber
Twents Bok
Twents Honing Tripel
Twents Espresso
Koffie/Thee
Verse muntthee / gemberthee 
Cappuccino   
Diverse frisdranken vanaf 

€ 2,80
€ 3,15
€ 4,20
€ 4,50
€ 4,70
€ 5,00
€ 2,80
€ 2,85
€ 3,75
€ 3,10
€ 2,85

Prijslijst dranken



ENJOY THE MOMENT



DINER MENU'S
Schuif samen met uw gasten aan tafel en geniet van een heerlijk drie gangen diner. Te reserveren van 10 tot 50 personen.
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Alle hoofdgerechten worden geserveerd met verse friet, groenten en rauwkostsalade.

Drie gangen keuze diner NO 1.

Uiensoep(v)
Zalmtartaar met zoet zure appel, dille en mierikswortel
mayonaise
Champignon Dordogne met gerookte knoflooksaus (v)

Klassieke stoofpot gestoofd met Twents Bokbier en pompoen
Aan spies gegrilde varkensprocureur geserveerd met tzatziki
Op de huid gebakken zalm steak met dragon-limoen saus
Huisgemaakte falafelburger geserveerd met een tzatziki (vegan)                      

Dame blanche  
New York cheesecake geserveerd met een bolletje vanille-ijs 

Voorgerechten

Hoofdgerechten

 
Desserts

 

Drie gangen keuze diner NO 2. 

Zalmtartaar met zoetzure appel, dille en mierikswortel
mayonaise
Carpaccio van huis gerookte Twents Black Angus ribeye
gerookte chipotlemayonaise, avocado-chunks en cherrytomaat
Chili Cheese Nacho’s met guacamole en zure room (v)

Gegrilde steak met pepersaus
Low & slow smokey spareribs 
Op de huid gebakken zalm steak met dragon-limoen saus 
Pulled mushroom met mais, zoetzure ui en jalapeno
geserveerd in een taco (vegan)

Crème brûlée van tonka bonen met koffie-ijs
Chocoladetaartje met karamelsaus, vanille ijs en slagroom
New York cheesecake geserveerd met een bolletje
vanilleroomijs

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Desserts

€41,50€ 36,50



DINER MENU'S

17

Wilt u liever een informeel diner? Doorbreek dan de traditionele manier van dineren en geniet samen van een Sharing
Dinner of geniet tijdens de borrel van diverse kleine gerechten met het Streetfood Walking dinner. 

€ 41,75 

Doorbreek de traditionele manier van dineren en geniet
samen van meerdere gerechten per gang. Een informeel en
gezellig diner, zonder keuzestress!

Sharing voorgerecht
Proeverij bestaande uit een selectie van voorgerechten van
onze menukaart

Grillmaster Mixplateau                                           
Twents Black Angus steak, Pulled pork, smokey spareribs,
buikspek, chicken piri-piri, sour pickels. 
Geserveerd met verse friet en rauwkostsalade
  
Sharing Dessert
Laat je verrassen door onze chefs en geniet van meerdere
mini desserts

Te reserveren van 10 tot 50 personen. Te reserveren vanaf 30 personen.

Carpaccio van gerookte Twents Black Angus ribeye met

avocado, tomaat en gerookte chipotlemayonaise

Bowl pulled salmon met mierikswortelmayonaise, lente

ui en crostini 

Smokey pompoensoep met sour cream 

Crispy chicken met smoked salsa 

Steak met chimichurri en gegrilde groenten

Crème brûlée van tonkabonen

Een “Streetfood Walking Dinner”is een informeel diner
waarbij uw gasten kleine streetfood items uitgeserveerd
krijgen. Zes items vormen samen een maaltijd. 
Onderstaand treft u het menu:
 

Drie gangen sharing diner Streetfood Walking Dinner€ 44,50 

€ 5,15Het Grillmaster Mixplateau kan worden uitgebreid 
met zalmsteak 



FOOD BINDS US TOGETHER



BROUWERS

€ 32,50

Stamppot buffet 

Dit Hollandse buffet bestaat uit verschillende huis-
gemaakte stamppotten. Uiteraard geserveerd met
heerlijke vleesgerechten.
•          Stamppot van verse boerenkool
•          Stamppot van huisgemaakte zuurkool uit vat
•          Stamppot wortelen
•          Roasted Pork
•          Verse worst
•          Hachee met Twents Bok
•          Onions & Pickles

€ 27,50
(oktober t/m maart) 
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BUFFET
Liever geen diner maar een informeel buffet waarbij uw gasten zelf
kunnen pakken wat ze lekker vinden? Kies dan voor één van onze
buffetten. 

Te reserveren vanaf 30 personen.

Warme gerechten:
•         Taco’s met pulled beef 
•         Smokey spareribs 
•         Low & Slow pulled pork
•         Boneless chicken 
•         Verse zalm met groenten 
•         Falafel balletjes met smokey tomatensaus (v)
•         Verse friet (v)
•         Roseval aardappels uit de oven (v)

Koude gerechten:
•         Pastasalade met pulled pork
•         Rustieke aardappelsalade (v)
•         Frisse salade met feta, komkommer, 

rode ui en tomaat (v)
•         Stokbrood met knoflooksaus, cocktailsaus 

en kruidenboter (v)
 



GRILLMASTER BBQ 

€ 36,50
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Te reserveren vanaf 30 personen.

Met onze Smokin’ Beerbarrels verzorgen wij een heerlijk BBQ
buffet. Onze Grillmaster bereidt de lekkerste low & slow BBQ-
gerechten op onze smoker. Bij slecht weer serveren we het
buffet binnen en bereiden we de gerechten vanaf onze asado.

Uitbreidingsmogelijkheid:
BBQ dessert: Ananas met kokosijs en gerookte hazelnootcrumble

€ 9,00

Warme gerechten:
•         Taco’s met pulled beef 
•         Smokey spareribs 
•         Low & Slow pulled pork
•         BBQ boneless chicken 
•         Smoked salmon met groenten
•         Falafel balletjes met smokey tomatensaus (v)
•         Verse friet (v)
•         Roseval aardappels uit de oven (v)

Koude gerechten:
•         Pastasalade met pulled pork
•         Rustieke aardappelsalade (v)
•         Frisse salade met feta, komkommer, rode ui en tomaat (v)
•         Stokbrood met knoflooksaus, cocktailsaus & kruidenboter (v)



Smoker:
•         Ribeye aan stuk
•         Smoked Salmon
•         Chicken lollipops 
•         Gepofte aardappel
•         Black angus burger

PITMASTER BBQ 

Kippengrill:
•         Knolselderij shoarma (v)
•         Porchetta

Saladbar:
•         Gepofte bieten salade (v)
•         Aardappel salade (v)
•         Frisse salade met feta, komkommer, rode ui en tomaat (v)
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€ 43,50

Ga voor het ultieme festival-gevoel en boek de Pitmaster BBQ.
Live cooking vanaf onze smoker en kippengrill met de mooiste
stukken vlees, frisse salades en optioneel een dessert van de
BBQ. Oftewel één groot BBQ festijn.

Uitbreidingsmogelijkheid:
BBQ dessert: Ananas met kokosijs en gerookte hazelnootcrumble

€ 9,00

Te reserveren vanaf 40 personen.



Carpaccio van Twents Black Angus ribeye    
          
Sweettable met desserts
Te reserveren vanaf 30 personen.

Tafel gevuld met desserts zoals chocoladetaartjes, vanille panna cotta, 
créme brûlée en ijs pokébowls (uitgaande van 1 dessert per persoon)

IJstaartenbuffet 
Te reserveren vanaf 35 personen.

Het dessertbuffet bestaat uit diverse ijstaarten en bavaroistaarten.
Vanaf 60 personen wordt het buffet aangevuld met mini desserts en petit fours.

Uitbreidingsmogelijkheden buffetten
Alle buffetten kunnen worden uitgebreid met een extra bijgerecht of dessert.

€ 3,75

€ 9,00

€ 9,75

22



ALLYOU NEED IS BBQ



Twents High Beer

Een gezellige bierproefavond voor jou en je vrienden! Tijdens het Twentse High beer arrangement serveren wij 
4 proefglazen met Twentse bieren, Twents bierborstelbrood en meerdere beerbites.
•          4 proefglazen Twents speciaalbier inclusief korte toelichting per bier
•          Brouwerij Borrelplank met jonge kaas, droge worst, pulled salmon, bitterballen, nacho’s, brood en sausjes
•          Brouwerij Proefplank met pulled pork, smokey spareribs en kippendij

€ 25,50 
Te reserveren van 4 tot 20 personen.

Taptafel arrangement

Tap je eigen bier aan onze taptafel! Onze taptafel is ideaal voor een teamuitje, vrijgezellenfeest, verjaardag of gewoon
omdat het kan. Op onze taptafel zitten twee Twentse bieren aangesloten: Twents Oerpils en een Twents Seizoenbier. 
Het bier dat op de taptafel aangesloten zit, betaal je per liter:
Twents Oerpils              € 14,00 per liter
Twents Seizoenbier       € 17,50 per liter  

De taptafel is te reserveren in combinatie met een van onderstaande arrangementen:
•          Beers & Bites à € 13,50 per persoon
•          Twents burgerarrangement à € 20,00 per persoon
•          Sharing Dinner à € 44,50 per persoon

Voor meer informatie check onze website of neem contact met ons op!

Te reserveren van 6 tot 12 personen.
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ARRANGEMENTEN 



Organiseer je leukste uitje bij de Twentse Bierbrouwerij! 
Twentse Bierbrouwerij is dé locatie in Twente met veel diverse
activiteiten. Ga voor ultieme teambuilding tijdens de Highland
Games, of haal de creativiteit naar boven met een Graffiti
Workshop. Liever alle ogen op hetzelfde doel? 
Kies dan voor de workshop Boogschieten of de Shooting Range. 

Op onze website staan alle activiteiten weergegeven en
uitgelegd. Offerte op maat? Neem contact met ons op.

Activiteiten

Twents Burgerarrangement
Te reserveren van 10 tot 35 personen.

€ 20,00
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Chilli Cheese Nacho’s met cheddarsaus, guacemole en sour
cream 
Burger keuze: Twents Black Angus steak burger, Pulled pork
burger, Chicken piri piri burger of falafel burger (v). Burgers
worden geserveerd met friet en rauwkostsalade

Proef op eigen gelegenheid Twentse speciaalbieren aan de hand
van onze bierkaart. Alle dranken schenken we op basis van
nacalculatie. Tijdens de borrel serveren we Chilli Cheese Nacho’s,
vervolgens is er keuze uit vier heerlijke burgers. 



TEAM WORK MAKES THE DREAM WORK



FEEST
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All-in Feestarrangement (4 uur)

Het Pakhuis is dé perfecte locatie voor een onvergetelijke personeelsfeest. De ruimte is prachtig ingericht; er is een gezellige dansvloer,
privé terras en bar met alle Twentse bieren op de tap. Verder is de ruimte voorzien van een DJ-booth, laser beamer met groot
elektrisch projectiescherm, geluidsinstallatie, inprikpunt voor DJ/band, disco-verlichting (moving heads) en hazer. Kortom: alle
benodigdheden voor een fantastisch feest zijn aanwezig! Onderstaand staat het 4-uurs feestarrangement beschreven.

€ 38,25

3 rondes met warme bittergarnituur:
•          Gefrituurde kaasstengels
•          Twentse bitterballen
•          Butterfly shrimps
•          Mini loempia’s en vlammetjes

Twentse Borrelplanken op tafel 
(uitgaande van 6 personen per plank) 
•          Gemengde nootjes
•          Jonge kaas en Twentse droge worst 
•          Twents bierbostelbrood met kruidenboter, 
            knoflooksaus en tapenade

Onbeperkt dranken                                                             
•          Twents Premium pils, Twents Oerpils, Twents Radler,       
            Twents Wit, Twents Blond, Twents Amber, Twents Honing               
            Tripel en Twents Bok
•          Warsteiner 0,5 % (alcoholarm bier)
•          Koffie en thee
•          Frisdranken
•          Wijn (huiswijnen)
•          Twents Kuiernat, Twents Zwiegolie en Jagermeister
•          Jonge- en oude jenever, bessen, kersenjenever en citroenjenever
•          Port, Sherry, Vermouth, Apfelkorn, Vieux en Rum

1 ronde met luxe koude hapjes:                     
•          Broodje met filet american
•          Broodje met brie & walnoot
•          Broodje met zalm & roomkaas
•          Blokje kaas
•          Balletje gehakt
•          Carpaccio wrap
•          Gevuld eitje
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Late night snack

Puntzak met verse frites en mayonaise 
Chili cheese nacho’s met Pulled Pork, guacamole en sour cream  
Pulled Pork met American coleslaw en BBQ-saus op een zachte brioche (55g) 
Mini Twents Black Angus Beef Burger met cheddar (30g) 

Vul het arrangement aan met een Late Night Snack, zodat uw gasten het feest verlaten met een gevulde maag.
€ 3,50
€ 5,00
€ 6,00
€ 6,50

Uitbreidingsmogelijkheden

Gin Tonic bar
Maak jouw feest compleet met een Gin Tonic Bar. Let the party be-gin! 
Stel je eigen Gin Tonic samen en de cocktailshaker doet de rest. 
De Gin Tonic Bar is een extra beleving aan jouw feest.

€ 275,-Gin tonic Bar incl. cocktailshaker, glass freezer, garnituren, 2 soorten gin's en 2 soorten tonic's 
Minimale afname 100 GT's € 575,-

Het is ook mogelijk om cocktails ter serveren in plaats van GT's.

Fust aanslaan
Start je feest goed en sla het eerste fust bier aan. Tap de eerste biertjes van de avond uit je eigen fust.
De fust wordt gevuld met onze Twents Oerpils.

€ 115,-



MAKING MEMORIES



REVIEWS

''Geslaagd feest'' 

KERSTFEEST
''Het was een geslaagd feest mede door de mooie locatie en het
vriendelijke personeel. Speciale dank voor Mirthe, Jitte
en Tom die de avond super hebben laten verlopen. Alle collega's
waren zeer tevreden over de kerstmarkt en over de gehele
avond. We zullen zeker weer overwegen om de kerstmarkt
volgend jaar weer bij jullie te houden''.
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''De jaarlijkse zomer BBQ van ENGIE Services, vestiging Hengelo
was dit jaar voor het eerst op een andere locatie; Twentse
Bierbrouwerij Proeflokaal Hengelo! De sfeer, het eten en de
uitstekende bediening maakten onze zomer BBQ tot een groot
succes! Dank aan allen die hiervoor gezorgd hebben''.

BBQ

(bedrijf; Medlon)

"Voor herhaling vatbaar!" 

''Bedankt voor de organisatie van de vergaderdag van afgelopen
woensdag. Mijn collega’s waren erg te spreken over hoe jullie alles
geregeld hadden en de lunch had goed gesmaakt. Wij komen zeker
weer bij jullie terug''.

VERGADERING

(bedrijf; Engie Services)

(bedrijf; Stratech)

"Uitstekende sfeer en bediening" 



LOCATIE
Wij hebben een prachtige locatie aan de Haaksbergerstraat 51 in Hengelo. De locatie beschikt over voldoende parkeerplekken, is
gelegen in een groen gebied en voorzien van alle gemakken en de nieuwste faciliteiten. 

Route 
Auto: De locatie ligt op slechts enkele seconden afstand van afslag Hengelo-Zuid (bereikbaar via A35 en A1). 
Openbaar vervoer: Iedere 30 minuten rijdt er een bus (Syntus Twents 53) vanaf Centraal Station Hengelo naar de
Twentse Bierbrouwerij (bushalte Vockersweg). De rit neemt slechts 6 minuten in beslag en de bus stopt aan de overkant van de straat. 

Parkeren
Wij beschikken over een eigen parkeerplaats met 80 parkeerplekken. Wanneer deze parkeerplaats vol staat, vragen wij u om te
parkeren op de parkeerplaats van Thales. Sla rechts af bij afslag ‘High Tech Systems Park Zuid’. 
De parkeerplaats ligt op loopafstand van de Twentse Bierbrouwerij.  

Adres & Contact 
Adresgegevens                                       Contactgegevens
Twentse Bierbrouwerij                         T: +3174 250 06 81
Haaksbergerstraat 51                           E: info@twentsebierbrouwerij.nl
7554 PA Hengelo, Overijssel                 W: www.twentsebierbrouwerijproeflokaal.nl
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