Ook in 2018 valt er elke maand iets
boeiend te beleven in Café Trappisten...
Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u terecht aan
de toog of via trappist.evenement@skynet.be. Schrijf op tijd
in want de plaatsen zijn beperkt. Vanaf 20 personen bestel je
bijna elk van de activiteiten op een dag naar keuze.

JANUARI
ma

8

JULI

Verloren maandag
10u00 - Zet het jaar goed in met een
heerlijke appelbol of worstenbrood.

FEBRUARI
wo

14

Valentijnmenu
Een romantisch menu voor u en uw
geliefde(n) (enkel met reservatie).

vr

27

AUGUSTUS
za

Wie zijn de Trappisten van Westmalle €39
11u45 - Beleef met een gids een stil
moment in de abdijkerk, omkaderd met een
3 gangen menu.

vr

Avondschemering met barbecue
€ 35
18u00 - Start met een wandeling en korte
avonddienst in de abdijkerk en schuif
nadien aan voor een heerlijke barbecue.

25

MAART
do

1

Nationale stoofvleesfrietdag
€ 16
Kom mee genieten van ons heerlijk
trappistenstoofvlees met friet op deze
nationale dag (enkel met reservatie).

APRIL
do

19

Kaas en Trappist
€ 29
Kaasmeester Dirk Martens combineert
pareltjes van kazen met heerlijke
trappistenbieren.

MEI
za

26

Wie zijn de Trappisten van Westmalle €39
11u45 - Beleef met een gids een stil moment
in de abdijkerk, omkaderd met een 3
gangen menu.

JUNI
za

9
vr

29

Al smullend rond de abdij
€ 35
13u30 - Wandel met een gids en een kar
vol trappistenproducten rond de abdij van
Westmalle.
Avondschemering met barbecue
€ 35
18u00 - Start met een wandeling en korte
avonddienst in de abdijkerk en schuif
nadien aan voor een heerlijke barbecue.

Avondschemering met barbecue
€ 35
18u00 - Start met een wandeling en korte
avonddienst in de abdijkerk en schuif
nadien aan voor een heerlijke barbecue.

31

SEPTEMBER
za

15

Al smullend rond de abdij
€ 35
13u30 - Wandel met een gids en een kar
vol trappistenproducten rond de abdij van
Westmalle.

OKTOBER
do

Surprise

za

Wie zijn de Trappisten van Westmalle €39
11u45 - Beleef met een gids een stil
moment in de abdijkerk, omkaderd met een
3 gangen menu.

25
27

NOVEMBER
do

22

Wild van trappist
€ 49
19u00 - Heerlijke wildbereidingen in de
vorm van een 5 gangen menu.

DECEMBER
Kerstperiode: Glühtripel

EN OOK ...
wo

do
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21 21 21 21

Trappist in elk seizoen
13u30 - Elk seizoen drukt zijn stempel op de omgeving van de abdij. Een
wandeling in de omgeving van de abdij langs verrassende plaatsen, een
moment van stilte in de abdijkerk, een film over leven en arbeid in abdij/
brouwerij en proeven van een heerlijke trappistendrank.
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