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Brasserie C. is een brouwerij die gewijd is aan de geneugten
van de Waalse terroir en lokale bieren, aan de voet van de
trappen van Bueren, in Luik.
Troeven:
Ruimte voor vergaderingen en seminaries,
Brewpub en mogelijkheid tot teambuilding,
Hoogtechnologische brouwerij.
De brouwerij brouwt tal van karakterbieren, waaronder de Curtius.
Het is een hoogtechnologische plek waar de brouwgeest en -tradities
toch gerespecteerd worden.

Brewpub: gezellig, origineel en strak ontwerp
De Brewpub is the place to be om de nieuwe creaties van de
brouwerij te ontdekken (en vooral te proeven). Ook de creaties die
in samenwerking met Belgische en buitenlandse meester-brouwers
tot stand gekomen zijn, worden hier niet vergeten. Dankzij foto's,
video's, folders en andere meertalige documenten zal je heel wat
informatie krijgen tijdens je bezoek.

Voor bedrijven
De mooie vergaderzaal (de 'Torpah'-zaal) is geschikt voor het
organiseren van vergaderingen en seminaries en geeft toegang de
tuinen.
De zaal heeft een capaciteit van +/- 50 personen en mag herschikt
worden.
De werkomgeving is er idyllisch, dankzij de kalmte en de rust die de
tuinen uitstralen. Daar draagt een klein vijvertje bij aan deze
vredevolle sfeer.
Je kan ook perfect een vergaderdag combineren met een bezoek
aan de brouwerij, en zelfs met een brouwsessie. Zo zal je jouw
meeting gegarandeerd een boost geven.
De bovenste verdieping van dit gebouw is volledig aangepast aan
ondernemingen en verschillende verenigingen.
Misschien zijn de volgende mogelijkheden iets voor jou:
buitenbar
traiteurservice
zaal 's avonds afhuren
zitplaatsen of walking dinner
terras met capaciteit van +/- 130 personen
zaal voor een halve of volledige dag afhuren
multimediamateriaal ter beschikking (wifi, beamer,...)
Brasserie C verenigt traditie en moderniteit, en dat proef je.
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Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
Verantwoordelijke uitgever:
Michel VANKEERBERGHEN, gedelegeerd bestuurder van Wallonië België Toerisme
(WBT vzw).
© Wallonië België Toerisme (WBT vzw).Avenue Comte de Smet de Nayer 145000
Namen+32 (0)2 504 02 11Online: www.walloniebelgietoerisme.beE-mail:
info@walloniebelgietoerisme.be
De inhoud in dit document werd met de grootste zorg samengesteld door Wallonië
België Toerisme (WBT vzw). De uitgever kan niet verantwoordelijk gehouden
worden voor mogelijke wijzigingen tussen de verzameling van de gegevens en de
weergave ervan in dit document.
Behoudens anderluidende verklaring behoort de informatie vermeld in dit
document toe aan Wallonië België Toerisme (WBT vzw).
Een voorafgaande schriftelijke toestemming is vereist voor het gebruik of de
reproductie van deze informatie.
Wallonië België Toerisme behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor
op dit document.

