
Datum Activiteit Tijd & Kosten

Vrijdag 14 februari
Valentijnsdag

Tafelen met Valentijnsdag! 
Verras je partner en wij zorgen 
voor een leuk opgedekte tafel.

€ 65,00 voor twee personen. 

Zondag 16 februari Live muziek! Elke derde zondag 
van de maand.

Van 14:00u tot 16:30u, vrije inloop.

15 februari 
tot en met 1 maart

Springkussen bij Brouw. 
Kom gezellig de gehele 
vakantie springen!

De gehele voorjaarsvakantie.

Zondag 1, 8 en 15 maart Tapasplanken met 10% korting. Van € 22,50 voor 
€ 20,25 de gehele dag.

Zondag 15 maart Live muziek! Elke derde zondag 
van de maand!

Van 14:00u tot 16:30u, vrije inloop.

Zondag 22 en 29 maart Tapasplanken met 10% korting. Van € 22,50 voor 
€ 20,25 de gehele dag.

Vrijdag 27 maart Voorjaar in de bol. 
Workshop ‘Bloemenvaas 
beletteren’ met CreaSien. 
Vol=Vol

Van 10:30u tot 13:00u, € 35,00 per 
persoon  inclusief glazen vaas, vrij 
gebruik van materialen, ko�  e/thee 
met wat lekkers. 
Reserveren verplicht (info@brouw.nl)

Zondag 29 maart Zomertijd

Vrijdag 10 april 
Goede Vrijdag

Openingsfeest O'Neill Beach 
Center. Een feestelijke dag, 
georganiseerd door de bedrijven 
die op onze locatie gevestigd zijn. 
Leuk voor jong en oud!

De gehele dag, gratis entree.

Zondag 12 april
1e Paasdag

Paasbrunch.
Reserveren verplicht, Vol=Vol

Van 11:00u tot 15:00u voor € 19,95 per 
persoon. 

Zondag 19 april Live muziek! Elke derde zondag 
van de maand.

Van 14:00u tot 16:30u, vrije inloop.

Zondag 10 mei 
Moederdag

Kom ontbijten met je moeder 
en zij ontbijt gratis. 

Tot 11:00u en alleen op reservering. 
Actie is exclusief drankjes. 

Vrijdag 15 mei Wereldfamiliedag! Tegenwoordig is 
iedereen druk. Zet alles aan de kant 
en maak tijd voor je familie! Kom 
gezellig dineren, dan krijg je het 
dessert van ons.

Deze actie geldt alleen op reservering 
en is de gehele dag. 
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Zondag 17 mei Live muziek! Elke derde zondag 
van de maand.

Van 14:00u tot 16:30u, vrije inloop.

Donderdag 28 mei Hamburgersdag! 
Dat betekent 10% korting op 
onze runderburger.

De gehele dag, 10% korting.

12 juni tot en 
met 12 juli

Volg het EK voetbal op een groot 
scherm! Lekker de deur uit 
en toch voetbal willen volgen? 
Dat kan! De gehele maand 
zenden wij voetbal uit.

De gehele maand.

Zondag 21 juni
Vaderdag

Vaderdag, bier en burgers! 
Klinkt goed toch? Daarom 
krijgt elke vader bij een burger 
een fl esje Brouw bier voor thuis. 

De gehele dag.

Zondag 21 juni Live muziek! Elke derde zondag 
van de maand.

Van 14:00u tot 16:30u, vrije inloop.

Zondag 5 juli Open middag in onze Brouwtuin! 
Maak kennis met onze moestuin 
en Natuurlijk Julia. Inclusief 
een hapje, drankje en een mooi 
boeketje. 

Gratis toegang.
Jezelf opgeven vinden wij fi jn 
en kan via info@brouw.nl 
De tuin is open van 14:00u tot 16:30u. 

Zondag 5, 12, 19 en 26 juli Live muziek. Elke zondag in de 
zomervakantie.

Van 14:00u tot 16:30u, vrije inloop.

Tot en met 12 juli Volg het EK voetbal op groot 
scherm! Lekker de deur uit 
en toch voetbal willen volgen? 
Dat kan! De gehele maand 
zenden wij voetbal uit!

Tot en met 12 juli.

Zondag 2, 9, 16, 23 en 30 
augustus

Live muziek. Elke zondag in de 
zomervakantie!

Van 14:00u tot 16:30u, vrije inloop.

Vrijdag 28 augustus Workshop handletteren. Zet je 
favoriete zomerquote op een
poster met CreaSien. Meer info? 
Mail naar info@brouw.nl

Van 11:00u tot 13:00u, € 20,00 per persoon 
inclusief poster (maat 20x30). 
Vrij gebruik van materialen, ko�  e/thee 
met wat lekkers.

Vrijdag 4 september Tafelen met alleen groenten, 
maak kennis met onze 
Brouwtuin

Reserveren verplicht, € 65,00 per twee 
personen inclusief een boeketje bloemen 
voor thuis!
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Zaterdag 19 en 
zondag 20 september

Brouwfest! Twee dagen lang eten 
en drinken met live muziek! 

De gehele dag, gratis toegang.

Vrijdag 25 september Onbeperkt genieten van gekookte 
of gewokte mosselen. 

De gehele dag voor € 20,50 per persoon.

Maandag 5 oktober Gesloten ivm jaarlijks 
personeelsfeest

Gehele dag gesloten.

Vrijdag 23 oktober Workshop ‘Houten onderzetters 
pimpen’ met CreaSien

Van 10.30u tot 13:00u voor € 30,00 per 
persoon inclusief 6 houten onderzetters, 
vrij gebruik van materialen, ko�  e/thee met 
wat lekkers.

Zondag 18 oktober Live muziek! Elke derde zondag 
van de maand.

Van 14:00u tot 16:30u, vrije inloop.

Vrijdag 20 november Bierproeverij met passende 
hapjes!

Van 19:00u tot 22:00u, € 30,00 per persoon. 
Vooraf aanmelden.

Vrijdag 27 november Onbeperkt genieten van 
spareribs.

Vanaf 17:00u, € 17,50 per persoon

Zondag 15 november Live muziek! Elke derde zondag 
van de maand.

Van 14:00u tot 16:30u, vrije inloop.

Vrijdag 11 december ‘Pimp je kerstbal’ met Creasien! 
Zet je favoriete quote of naam op 
een kerstbal! 

Van 11:00u tot circa 12:30u, € 15,00 per 
persoon, inclusief 2 kerstballen, vrij 
gebruik van materialen, ko�  e/thee met 
wat lekkers. Reserveren verplicht 
(info@brouw.nl)

1e en 2e Kerstdag Kerstbrunch Van 11:00u tot 16:00u , € 24,50 per persoon.

1e en 2e Kerstdag À la carte Geopend van 10:00u tot 17:00u.

Donderdag 31 december Een oliebol bij de ko�  e! Geopend van 10:00u tot 17:00u.
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