WELCOME TO

HOUSE OF BOLS
House of Bols Cocktail & Genever
Experience neemt u mee op een
spectaculaire reis door ‘de wereld
van smaak’.

Proef, ruik, zie, hoor, voel en geniet van de
wereld van cocktails, likeuren en Hollands
cocktail ingrediënt bij uitstek; Jenever. Ontdek
de geheimen van Lucas Bols , ‘s werelds oudste
gedistilleerd merk, dat sinds 1575 in Amsterdam
likeuren maakt.
De zelf begeleidende tour eindigt in de
revolutionaire Spiegelbar, waar u kunt genieten
van een heerlijke cocktail naar keuze.

CHECK THE TOUR
PAULUS POTTERSTRAAT 14, 1071 CZ AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
T +31 20 570 85 75 E EVENTS@HOUSEOFBOLS.COM W WWW.HOUSEOFBOLS.COM

LIKEURPROEVERIJ
Combineer een bezoek aan House of Bols
met een culinaire likeurproeverij, begeleid
door één van onze professionele bartenders.
Wij verwelkomen u met een heerlijke
cocktail. Na een tour door House
of Bols kunt u de oudste, nieuwste,
lekkerste en beroemdste Bols likeuren
zelf proeven in onze Spiegelbar in
combinatie met heerlijke bites:
• Frietzak met Tacochips en 3
huisgemaakte dips; pittige rode uien,
avocado en aïoli.
• Chocoladefondue met vers fruit.

FOODPAIRING

Voor een complete smaakervaring
biedt House of Bols de mogelijkheid
om de likeurproeverij uit te breiden.
Maak van uw evenement een culinaire
ervaring en ontdek foodpairing.

Foodpairing is een bron van inspiratie
voor chefs, bartenders en food
professionals en biedt ondersteuning
bij het maken van nieuwe
gerechten. Foodpairing heeft een
wetenschappelijk uitgangspunt en gaat
uit van de theorie dat ingrediënten
bij elkaar passen als ze dezelfde
smaakcomponenten bevatten. Het
levert tal van nieuwe, maar vooral
verrassende smaakcombinaties op.
Proef onze verschillende likeuren in
combinatie met heerlijke huisgemaakte
amuses die perfect samen komen door
de foodpairing filosofie.

OFFERTE AANVRAGEN

	PROGRAMMA

60 min. Tour House of Bols
45 min. likeurproeverij

INCLUSIEF

 our House of Bols met een
T
Bols cocktail* naar keuze
5 verschillende likeuren
2 verschillende hapjes

PRIJS

€ 29,50 p.p. incl. BTW

PRIJS FOODPAIRING
€ 14,50 p.p. incl. BTW

	
AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 6 personen

* 	Voor gasten die liever geen alcohol drinken,
serveren wij heerlijke alcoholvrije cocktails.

JENEVERPROEVERIJ

OFFERTE AANVRAGEN

Al sinds de 17de eeuw is Genever of jenever
de meest authentieke en gedronken
gedistilleerde drank in de lage landen.
Genever komt voor in verschillende
stijlen en gaat gepaard met
eeuwenoude tradities. Ontdek de
historie en het vakmanschap achter
alle Bols jenevers. Onder het genot van
een heerlijke welkomstcocktail volgt
u eerst een tour door House of Bols.
Daarna bieden wij u de gelegenheid
om onder begeleiding van onze
bartenders de verschillende variaties
van dit Hollandse product zelf te
proeven. Wij serveren de verschillende
jenevers met diverse Reypenaer kazen,
vers gesneden van de Guillotine.

Elke jeneverproeverij wordt afgesloten
met het Bols Genever slurpritueel. U
leert hoe een jenever op traditionele
wijze gedronken moet worden en hoe
deze traditie tot stand is gekomen.

FOODPARING

Upgrade de jeneverproeverij met
passende hapjes, ook wel foodpairing
genoemd. Foodpairing is gebaseerd
op een wetenschappelijke smaak
analyse en op het principe dat hapjes
en drankjes goed samengaan als zij
belangrijke smaakcomponenten delen.

	PROGRAMMA

60 min. Tour House of Bols
45 min. Jeneverproeverij

INCLUSIEF

 our House of Bols inclusief Bols
T
cocktail* naar keuze
5 Verschillende Bols Jenevers
Verschillende Reypenaer kazen

PRIJS

€ 29,50 p.p. incl. BTW

PRIJS FOODPAIRING
€ 14,50 p.p. incl. BTW

	
AANTAL DEELNEMERS
Vanaf 6 personen

* 	Voor gasten die liever geen alcohol drinken,
serveren wij heerlijke alcoholvrije cocktails.
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HOUSEOFBOLS.COM

