Er valt 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.

MA 9/1 - 10u

Januari

ZA 6/5 - 13U30

VERLOREN MAANDAG
Zet het jaar goed in met een heerlijke
appelbol of worstenbrood.

DI 14/2

Februari

€ 29

VALENTIJNMENU
Valentijn reserveert een romantisch
menu voor u en uw geliefde(n) (enkel
met reservatie).

WOE 1/3

Maart

€ 16

NATIONALE STOOFVLEES-FRIETDAG
Kom mee genieten van ons heerlijk
trappistenstoofvlees met friet
op deze nationale dag (enkel met
reservatie).
€7

DI 21/3 - 13U30

TRAPPIST IN ELK SEIZOEN
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 trappisten drank.

ZA 1/4 - 11U45

April

€ 39

WIE ZIJN DE TRAPPISTEN VAN
WESTMALLE?
Beleef met een gids een stil moment
in de abdij van Westmalle, omkaderd
met een 3 gangenmenu.

Mei

€ 29

AL SMULLEND ROND DE ABDIJ
Wandel met een gids en een kar vol
trappistenproducten rond de abdij
van Westmalle.

WO 21/6 - 13U30

Juni

€7

TRAPPIST IN ELK SEIZOEN
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 trappisten drank.
€ 28

VRIJ 30/6 - 18U

AVONDSCHEMERING MET BARBECUE
Start met een wandeling en korte
avonddienst in de abdij en schuif nadien aan voor een heerlijke barbecue.

VRIJ 28/7 - 18U

Juli

€ 28

AVONDSCHEMERING MET BARBECUE
Start met een wandeling en korte
avonddienst in de abdij en schuif nadien aan voor een heerlijke barbecue.

ZA 26/8 - 11U45

Augustus

€ 39

WIE ZIJN DE TRAPPISTEN VAN
WESTMALLE?
Beleef met een gids een stil moment
in de abdij van Westmalle, omkaderd
met een 3 gangenmenu.

Café Trappisten
Antwerpsesteenweg 487 - 2390 Westmalle
T 03 312 05 02 - trappist.evenement@skynet.be - www.trappisten.be
Alle dagen geopend vanaf 10u00.

DO 21/9 - 13U30

September

€7

TRAPPIST IN ELK SEIZOEN
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 trappisten drank.
€ 29

ZA 23/9 - 13U30

AL SMULLEND ROND DE ABDIJ
Wandel met een gids en een kar vol
trappistenproducten rond de abdij
van Westmalle.

Oktober

ZA 28/10 - 11U45

€ 39

WIE ZIJN DE TRAPPISTEN VAN
WESTMALLE?
Beleef met een gids een stil moment
in de abdij van Westmalle, omkaderd
met een 3 gangenmenu.

November

DO 23/11 - 19U

€ 49

WILD VAN TRAPPIST
Heerlijke wildbereidingen in combinatie met trappistenbieren van
Westmalle.

ELKE ZONDAG

December

GLÜHTRIPEL
Hou je warm en kom proeven van
onze unieke glühtripel.
DO 21/12 - 13U30

€7

TRAPPIST IN ELK SEIZOEN
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 trappisten drank.

