ØL-glæde

4 sanselige
arrangementer
Følg forløbet
på Facebook

Vær med til at udvikle
den nye BRYG fra
HENNE STRAND CAMPING

“ØL-GLÆDE”
konkurrence

Smag på campinglivet og kombinér
det med kulinariske smagsoplevelser

Har du smag for
den gode øl?
Som noget helt unikt kan du nu være med til at udvikle
Henne Strand Campings nye kulinariske oplevelse.
Få indflydelse på både ingredienserne og navn ved at
deltage i vores arrangementer og konkurrence.
Brygmester Mads Jensen fra Ikast Mikrobryg skal skabe
en sanselige og smagfuld øl – og vi inviterer derfor til 4
yderst vigtige stadier i processen. Se arrangementerne
på næste side.

Brygmester
Mads Jensen
fra Ikast Mikrobryg

Deltag i
“ØL-GLÆDE”
konkurrencen
Deltag i konkurrencen om 2 × 6 flasker af vores kommende bryg! Det eneste du skal gøre er at tilmelde
dig vores nyhedsbrev eller “like” vores Facebook-side.
Når vi lancerer det endelige bryg i Kr. Himmelfarts
ferien, trækker vi lod blandt vores nyhedsbrev modtagere og følgere på Facebook.

Følg med på
Facebook

4 sanselige arrangementer
Efterårsferien

Tirsdag 13/10 - 2015 kl. 16.00

Lær at brygge øl
Brygmester Mads Jensen kommer og viser, hvordan man
brygger en øl. Øllet brygges fra bunden på malt og humle
– helt uden ekstrakter. Undervejs fortæller han om de forskellige stadier i processen – og der vil være rig mulighed for at
smage de forskellige malt og humletyper. GRATIS.

Efterårsferien

Tirsdag 13/10 - 2015 kl. 19.00

Ølsmagning og tapas
Brygmester Mads Jensen fortæller om bryghusets historie og
bryggeprocessen fra malt til flaske – alt imens der smages
på forskellige ingredienser samt flere af bryghusets øltyper.
Til den sanselige oplevelse serveres en lækker tapas tallerken.
Pris pr. person kr. 175,- Tilmelding i receptionen.

Påskeferien

Lørdag 26/3 - 2016, nærmere tidspunkt følger

Der smages til…
I påskeferien 2016 kommer Brygmester Mads Jensen igen
forbi, og denne gang skal vi smage brygget til. Vær med til
at finde den måske afgørende og manglende ingrediens
– og oplev det sidste stadie i processen inden den endelige
bryg er færdig. GRATIS

Kr. Himmelfart ferien

Lørdag 7/5 - 2016, nærmere tidspunkt følger

Den store lancering
Kr. Himmelfart bliver den helt store dag, hvor vi lancerer
Henne Strand Campings nye kulinariske oplevelse. Kom
og vær med til en sanselig og festlig dag! Der vil være rig
mulighed for både at smage og købe vores nye øl.
Alle er velkommen. GRATIS

4 STJERNET LUKSUSCAMPING i fantastiske omgivelser ved Vesterhavet
Henne Strand Camping ligger naturskønt i Blaabjerg
Klitplantage med kort afstand til den fineste sandstrand,
hede og skovområde med mange afmærkede vandreog cykelruter.

Lej Hytte
eller værelse
Nyd ferien fra første
sekund, når du vælger vores hytter eller
nyetablerede værelser.

Strandvejen 418
DK-6854 Henne
+45 75 25 50 79
post@hennestrandcamping.dk
www.hennestrandcamping.dk

Ring og hør nærmere på

75 25 50 79
Se mere på

hennestrandcamping.dk

