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Kladse Bierproeverij 

Zondag 19 januari 2020 organiseren we weer de 

Kladse  bierproeverij. Een proeverij met uitleg over 

de te proeven bieren onder het genot van lekkere 

hapjes. 

Geen zin meer om na afloop thuis te koken? Dan 

kunt u gezellig huisgemaakte frietjes met stoofvlees 

& salade mee eten. 

De proeverij en eventueel aanvullend het eten, dienen 

vooraf gereserveerd te worden.  

Wees er op tijd bij, want vol = vol!! 

 

Noteer ook alvast zondag 8 maart, want dan staat er 

een wijnproeverij op de agenda. 

 

Bedankt iedereen die in onze Gasterij 

geweest is het afgelopen jaar en graag 

tot ziens in 2020!!! 

 

 

De beste wensen voor 2020!!! 

Jeetje en dan is het bijna al weer 

zover, 2019 loopt ten einde en 2020 

staat voor de deur. 

Wat hebben we het afgelopen jaar veel 

meegemaakt. 

Geslaagde Kladse High Tea’s, diverse 

proeverijen, feestjes, carnaval, 

activiteiten van de buurtvereniging, de 

B&B gerealiseerd en nog tal van 

dingen meer. 

Vele gezellige praatjes gemaakt, 

nieuwe gasten leren kennen. Maar ook 

hebben we helaas afscheid moeten 

nemen van enkele vaste gasten. Wij 

zullen hen nooit vergeten. 

 

Ook in het nieuwe jaar staan er weer 

een aantal activiteiten op de planning. 

  

Zo hebben we nieuwe data voor onze 

Kladse High Tea. 

U kunt dan gedurende ongeveer 2,5 uur genieten 

van onze huisgemaakte producten. 

Een klein soepje, diverse zoete- en hartige hapjes, 

een klein toetje en natuurlijk onbeperkt thee van 

onze zelfgemaakte theezakjes. 

De data zijn : Vrijdag 24 januari 2020, donderdag 

20 februari 2020, vrijdag 27 maart 2020 & 

zaterdag 18 april 2020 van 13.30-16.00 uur. 

Info / reserveren kan via 0164-652816 of 

info@gasterijdekladde.nl  Vol = vol 
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INFO@GASTERIJDEKLADDE.NL 

www.gasterijdekladde.nl 

0164 - 652816 

OPENINGSTIJDEN 
Donderdag 10.30 – 17.00 

Vrijdag t/m zondag 10.30 – 19.00 

 


