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BEZOEK DE BROUWERIJ DUBUISSON 

De Brouwerij Dubuisson stelt u verschillende formules voor om haar bieren te ont-
dekken, haar geschiedenis en haar brouwerij. U vindt uitleg over elke formule in het 
dossier hieronder: 

1. Standaardbezoek voor groepen 

2. «Degustatie-vidéo» formule 

3. Packages gecombineerde bezoeken 

4. Verdageringen en seminaries 

5. Restauratiemogelijkheden 

 
Minder-validen 

De site is maar gedeeltelijk toegankelijk voor mindervaliden en/of rolstoelgebruikers. 
Voor redenen van veiligheid en toegankelijkheid, is de bottelarij niet toegankelijk voor 
de mindervaliden. 
In geval een groep meer dan 10 rolstoelgebruikers telt, gelieve ons op voorhand te 
verwittigen. 



STANDAARDBEZOEK VOOR GROEPEN 
 

 

Zonder reservatie en zonder bezoekersquota: elke zaterdag om 15 uur. (Dit bezoek mag uitsluitend in het 
Frans kunnen doorgaan) 
Onze tavern ‘Trolls&Bush’ verwelkomt U vanaf 11 uur (uitgebreid spijs kaart) 
 
Reservatie, minstens twee weken vooraf tijdens de kantooruren op het nummer 069/67 22 22 Hedwige Viste 
of per fax op het nummer 069/66 17 27of per mail : h.viste@dubuisson.com 

- Vanaf dinsdag tot vrijdag van 10u30 tot 17u00, op zaterdag tot 10u30 
- Groepen van minimum 15 personen tot maximum 50 personen 

(groepen<15 pers =vast bedrag 100 €) 
- Uitsluitend voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. 

-  De kinderen begeleid door hun ouders zijn welkom. 
- De bevestiging door de Brouwerij is absoluut noodzakelijk. 
- Het GSM-nummer van de verantwoordelijke persoon moet ons medegedeeld worden. 

 

Inhoud van het standaardbezoek: (Duur: ongeveer 2 uur – degustatie inbegrepen) 

- Onthaal door de gids in de grote zaal van de tavern ‘Trolls&Bush’, dicht bij de brouwerij 
- Projectie van de film 'Brouwerij' 
- Bezoek van de kelders en van het rijpen in eiken vatten 

- Productie van Bush Prestige, Bush de Charmes en Bush de Nuit 
- Bezoek aan de Brouwerij: brouwzaal, gistingszaal, bottelarij, hopveld 
- Terug naar het onthaal uitleg en proeven van huis producten 

- 12,5 cl Cuvée des Trolls 7% 
- 12,5 cl BUSH Blond 10,5% 
- 12,5 cl BUSH Amber 12%  

 
- OPMERKING: Water mag geserveerd worden in plaats van onze degustatie. 
- Standaardbezoek (na reservatie of zonder reservatie op zaterdag): € 7,00 per persoon 

- kinderen tot 12 jaar: gratis, consumpties ten laste van de ouders 

Belangrijke opmerkingen voor het 'Groepsbezoek' 

De reservaties zullen slechts bevestigd worden na de betaling van een voorschot met een forfaitair bedrag van 
€ 100,00. Dit voorschot moet betaald worden op volgend bankrekeningnummer van de Brouwerij Dubuisson 
met vermelding: voorschot bezoek brouwerij + naam van de groep + datum en uur en dit 10 werkdagen vóór 
het bezoek. 

IBAN BE02 3750 0580 6440 
BIC BBRUBEBB 

Het uur van aankomst moet absoluut gerespecteerd worden, zoniet kan het bezoek afgelast worden met verlies 
van het voorschot !!! De directie heeft het recht om een bijkomend bedrag van € 1,00 per persoon te vragen, 
als men 30 minuten te laat komt. 

- In geval van vertraging, vragen wij u te bellen op 069 / 64 78 68 
- Het saldobedrag van het bezoek moet de dag zelf cash betaald worden aan de gids vóór het 
bezoek. 
- Picknicks zijn niet toegelaten binnen onze installaties. 



« DEGUSTATIE-VIDÉO» FORMULE 
 

 

Die formule geeft u de kans om de Brouwerij Dubuisson te ontdekken, haar geschiedenis, zijn waarden, haar wereld en 
haar producten, en dit op een uiterst aangename en comfortabele manier, zonder de Brouwerij zelf te moeten bezoeken. 

Die formule die zich zich enkel naar families en zeer kleine groepen richt van maximum 10 personen. Voor grotere 
groepen kiest men het UP . 

Reservaties 
 

- Reservatie, minstens twee weken vooraf tijdens de kantooruren op het nummer 069/67 22 22 Hedwige Viste of per fax 
op het nummer 069/66 17 27 of per mail : h.viste@dubuisson.com 

 
- De reservaties voor groepen < 15 pers zijn niet noodzakelijk, maar wel aanbevolen. De plaatsen zijn beperkt in aantal 
en vlug volboekt. 

- De reservaties kunnen onmiddellijk telefonisch gebeuren bij Trolls & Bush op volgend nummer : 
-  Tel : 069 / 64 78 68 
-  Fax : 069/ 66 69 90 

- De ‘Dégustation - vidéo’ zijn mogelijk vanaf dinsdag tot zaterdag van 11u00 tot  18u00. 

Inhoud 

- Onthaal door het personeel van de taverne en installatie in het ‘Petit café’ 
- Projectie van de video ‘Brasserie’ 
- Proeverij van een ‘rafale’ van de huisgemaakte producten: 

- 12,5 cl Cuvée des Trolls 7% 
- 12,5 cl Bush Blond 10,5% 
- 12,5 cl Bush Amber 12% 

- OPMERKING : Water mag geserveerd worden in plaats van onze degustatie 

 
Prijs  :  5.30 € per persoon 

We verwelkomen u met plezier in de Trolls & Bush voor een ‘Pause découverte’ van de Brouwerij Dubuisson. 



PACKAGES GECOMBINEERDE BEZOEKEN 
 

 

Het Westen van Henegouwen is een rijke streek vol prachtige plaatsen die u kan ontdekken (Stad Doornik, Kasteel van 
Beloeil, Pairi Daiza enz..). Het bezoek van de Brouwerij Dubuisson is dus een perfecte aanvulling om ‘de streek en zijn 
streekproducten‘ te ontdekken tijdens je culturele uitstappen. 

 
In dit kader heeft onze Brouwerij met twee nabije toeristische sites uitstappen ontwikkeld. Die packages laten u toe, mits 
interessante voorwaarden, tijdens een aangename dag het bezoek van onze brouwerij te combineren met het bezoek van 
deze twee unieke sites. 

1. GESCHIEDENIS EN STREEK 
 

Combineer het bezoek van de Brouwerij Dubuisson met de ARCHEOSITE van ’AUBECHIES (een reis doorheen duizenden 
jaren uit ons verleden) 

Voor alle verdere inlichtingen 

- ARCHEOSITE : www.archeosite.be - rubriek « Histoire et Terroir » 
-  Nummer: 069 / 67 11 16 

2. GESCHIEDENIS VAN 2 PASSIES : DE AUTO EN HET BIER 
 

Combineer het bezoek aan Brouwerij Dubuisson met het MUSEUM MAHYMOBILES (Een wereldreis doorheen de 
geschiedenis van de auto) 

Voor alle verdere inlichtingen 

- MAHYMOBILES : www.mahymobiles.be - rubriek ‘Histoire de 2 passions : L’Automobile et la Bière’ 
-  Nummer : 069/ 35 45 45 

 
 



VERDAGERINGEN EN SEMINARIES 
 

 

De Brouwerij Dubuisson biedt u de mogelijkheid uw vergaderingen en uw seminaries in de Trolls &Bush (onthaalgebouw 
van de Brouwerij Dubuisson) te laten plaatsvinden, en zo uw vergadering te pauzeren met een bezoek aan de Brouwerij. 

TROLLS & BUSH : HUURZAAL – Tarieven en modaliteiten 

Beschikbaarheid 

- Van dinsdag tot vrijdag 
- Van 10u30 tot 18u00 
- Enkel mits reservatie 15 dagen op voorhand 

Uitrusting 

- Zaal met een capaciteit van 120 personen 
- Videoprojector compatibel met PC en DVD 
- Flip chart 
- Draadloze micro 
- Toegang tot Internet 
- Andere uitrustingen op aanvraag, worden per uur gefactureerd. 

Tarief zaal 2017 

-  ½ dag : € 200,00 
- Volledige dag : € 300,00 

Belangrijke opmerkingen voor verdageringen en seminaries 
 

De reservaties zullen slechts bevestigd worden na de betaling van een voorschot met een forfaitair bedrag van € 
200,00. Dit voorschot moet betaald worden op volgend bankrekeningnummer van de Brouwerij Dubuisson : BE02 
3750 0580 6440 met vermelding: voorschot bezoek brouwerij + naam van de groep + datum en uur en dit 4 
werkdagen vóór het bezoek. 

 

IBAN BE52 3701 1451 0409 
BIC BBRUBEBB 

 
Het saldo moet de dag zelf betaald worden. De cassabon geldt als factuur. 



RESTAURATIEMOGELIJKHEDEN 
 

 

U kunt maaltijden reserveren volgens één van de vier formules, samen met het bezoek van de Brouwerij, in elk geval 
minstens een week op voorhand. 

De prijzen  hiermegedeld mogen veranderen in verband met de prijzen van goederen. Gelieve een bevestiging eisen aub. 

1. Formule ‘Boerenboterham’ - € 8.80 per persoon 

- Boerenboterham naar keuze: 

- Kaas «à la Bush» 
- Pastei «à la Bush» 
- Worst «à la Bush» 
- Italiaanse ham 
- Beenhesp 

2. Formule 'De Plattelandstafel' - € 13.10 per persoon 

- Tellergerichte met charcuterie en kaas, waaronder: 

- Pastei «à la Bush» 
- Belegen kaas "à la BUSH" 
- Worst «à la Bush» 
- Gerookte ham en beenhesp 

- Salade en rauwkost 

- Aardappel in de schil 
 

3. Menu ‘TROLLS & BUSH’ - € 27,00 per person 

- Een voorgerecht naar keuze: 

- Klein seizoenslaatje met spek en crouton 
- 2 Kaaskroketten 
- Paté met zijn ajuingelei 

- Een hoofdgerecht naar keuze:  
- Mixed grill aan het spit 
- Stoofvlees met Ambrasse Temps 
- Vol-au-vent 
- Geroosterde zalm béarnaise saus 

- Een dessert 

- Appeltaart 
- Chocolade mousse  
- Verloren brood karamel met gezouten boter 

 

Koffee of tea : 2.20 €



RESTAURATIEMOGELIJKHEDEN 
 

 
4. Menu ‘TROLL & BUSH’ – ZONDER DESSERT  - € 23,00 per person 

- Een voorgerecht naar keuze: 

- Klein seizoenslaatje met spek en crouton 
- 2 Kaaskroketten 
- Paté met zijn ajuingelei 

 

- Een hoofdgerecht naar keuze:  
- Mixed grill aan het spit 
- Stoofvlees met Ambrasse Temps 
- Vol-au-vent 
- Geroosterde zalm béarnaise saus 

 

- Koffie/the 
 
 

5. Groepen kaart 
 
In het geval u geen menu wens, stellen wij een Groepen Menu voor. Dit is voorzien voor een groep van 10 tot 35 
personen. Voor deze keuze is er geen reservatie nodig. 

 
 

Groepen menu <25 pers :  
 

 

-  Steack tartaar + frieten 14,60 € 
-  Spaghetti Bolognaise      11,40 € 
-  Stoofvlees met Ambrasse Temps      14,50 € 
-  Vol au vent + frieten 14,30 € 
-  Balletjes in tomatensaus 12,60 € 
-  Reuze brochette (peper sauce + frites) 16,90 € 

(Varkenvlees/rundvlees /gevolgelte /vorst /witte bloodvorst) 
  
- Croque-Monsieur    7,90 € 
-  Geitenkaas en spekblokjes  13,10 € 
-  Oceaan salade 16,90 € 
-  Warme Camembert 14.30 € 
 
 
Groepen menu >25 pers :  
 

 

-  Spaghetti Bolognaise 
-  Croque-Monsieur 

      11,40 €       
7,90€ 

-  Stoofvlees met Ambrasse Temps  14,50 € 
-  Reuze brochette (peper sauce + frites)  16,90 € 
(Varkenvlees/rundvlees /gevolgelte /vorst /witte bloodvorst)  

  
 
Café/Thé : +2.20€ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESTAURATIEMOGELIJKHEDEN 
 

OPMERKINGEN BETREFFENDE DE RESERVATIE VAN DE 'RESTAURATIEFORMULES' VOOR GROEPEN 
 

 
• Het zelfde menu dient gekozen te worden voor de volledige groep. 
• Deze formule kan niet gemengd worden met de andere menu's. 
• De reservaties zullen pas effectief zijn na de betaling van een voorschot van 50% van de gereserveerde menu’s. Het 

saldo wordt ter plaatse betaald. 
• Dit voorschot moet betaald worden op bankrekeningnummer van Brouwerij Dubuisson : met melding: voorschot 

maaltijd + naam van de groep + datum. 
 

IBAN             BE52 3701 1451 0409 
BIC                BBRUBEBB 

 
• Het saldobedrag van het bezoek moet de dag zelf betaald worden (Cash of bancontact). 

 
Laatste modificaties over maaltijd  :  
contact : 069/64 78 68 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brouwerij Dubuisson 
Chaussée de Mons, 28  
B-7904 Pipaix België 

 

Nummer +32 69 67 22 22 
Fax +32 69 66 17 27 

 
Email info@dubuisson.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dubuisson.com 


