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STRAFFE degustatiesSTRAFFE degustaties

World of Whisky - Tasting 
min 8 personen - max 20 personen
30 euro p.p.        duur: 3 uur 

Hapje erbij? Koud Buffet:  + 10 euro p.p.  // Warm gerecht: + 15 euro p.p.

Onze whisky-specialist Andreas Eckhardt neemt je graag mee op sleeptouw in
de wereld van whisky. Liefhebber van Schotse, Ierse, Japanse of whisky uit een 
andere uithoek van de wereld? 

Andreas voorziet je graag van '6 drams of whisky' uit flessen van gemiddeld 

50 euro.

For the love of Gin - Tasting
min 8 personen - max 20 personen
30 euro p.p.        duur: 3 uur

Hapje erbij? Koud Buffet: + 10 euro p.p. // Warm gerecht: + 15 euro p.p. 

Deze klassieker is niet te versmaden als aperitief. In deze tasting leiden we je 
graag rond in onze gin-selectie. Proef van 6 verschillende gins met aangepaste 
tonic en garnituur. 

In gezellige omkadering, mét professionele uitleg. 

(not so) Classic Cocktails - Tasting
min 8 personen - max 20 personen
30 euro p.p.         duur 3 uur

Hapje erbij? Koud Buffet: + 10 euro p.p.  // Warm gerecht: + 15 euro p.p.

Cocktails zijn nog een stokpaardje van onze specialist Andreas. Van klassieke tot 
moderne smaken: wij hebben het allemaal in huis.

Deze tasting kan enkel op verplaatsing.

Zelf suggesties? Contacteer gerust onze specialisten om er samen een leuke belevenis van te 
maken!



Caractère Van Eccelpoel - Tasting 
min 8 personen - max 20 personen
30 euro p.p.        duur: 3 uur 

Hapje erbij? Koud Buffet:  + 10 euro p.p.  // Warm gerecht: + 15 euro p.p.

Onze favoriete rode, witte, rosé, en - schuimwijnen gegoten in een tasting van 3 uur. 
Je proeft 10 wijnen van gemiddeld 10 euro.

Geniet van onze wijnen, steek iets op van onze professionele uitleg.

Vive le Vin - Tasting
min 8 personen - max 20 personen
55 euro p.p.         duur 3 uur

Hapje erbij? Koud Buffet: + 10 euro p.p.  // Warm gerecht: + 15 euro p.p.

Het wijnwalhalla voor de liefhebber. Ontdek verborgen schatten in onze kelder. 
Proef 10 topwijnen, wit/rood/rosé/bubbels, in een prijsklasse van gemiddeld 50 
euro.

Geluk Gourmandise - Tasting
min 8 personen - max 20 personen
40 euro p.p.        duur: 3 uur

Hapje erbij? Koud Buffet: + 10 euro p.p. // Warm gerecht: + 15 euro p.p. 

Wij stellen je graag witte, rode, rosé en bruisende pareltjes voor uit onze kelder.  
Geniet van 10 wijnen van gemiddeld 20 euro. 

Dat alles in een gezellig Kempens kader met professionele uitleg.

Heb je zelf een suggestie? Wij werken ook à la carte. Bespreek met ons team van sommeliers 
jouw keuze en wij voorzien een heerlijke avond.

Deze tastings kunnen in onze kelder of op verplaatsing.

WIJNdegustatie

FOOD & DRINKS WITH A (HI)STORY

Van Eccelpoel
Lierseweg 20
2200 Herentals
014 21 26 93
info@vaneccelpoel.com
www.vaneccelpoel.com

Openingsuren
Maandag:   12u - 18u

Dinsdag - Vrijdag: 09u - 18u
Zaterdag:  08u - 18u

Zondag:  08u - 12u


