
La  clé 

du Sud 

Lekker logeren in zuiderse sferen 
Rood Beeldekenstraat 61 
9820 Merelbeke-Bottelare 

Tel. 0475/66.63.19 
lacledusud@gmail.com 

www.lacledusud.be 

Bed & Breakfast         

Het Bier-Arrangement kan alleen geboekt worden op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag ! 
 

 

Het arrangement omvat: 
 Welkomstdrankje (streekbiertje of frisdrank) 

 2 overnachtingen voor 2 personen in B&B La clé du Sud in een kamer naar keuze 
 2 x uitgebreid en gevarieerd ontbijt  

 Diner in Taverne De Oase, met biermenu (avond van aankomst) 
 Bezoek aan Brouwerij Huyghe met degustatie (de volgende dag) 

 Een bier-geschenk op de kamer (streekbieren) 
 Bierplan Oost-Vlaanderen (wandel-en fietsroutes, brouwerijen en café’s) 
 

 
Kostprijs Bier-arrangement volgens kamertype : 
Vinum Regum  275 € / 2 nachten - 2 personen (bijkomende nacht(en) aan   80 €/n. 

Het verre Zuiden 275 € / 2 nachten - 2 personen (bijkomende nacht(en) aan   80 €/n. 
Terra di Siena  285 € / 2 nachten - 2 personen (bijkomende nacht(en) aan   90 €/n. 

Roussillon   325 € / 2 nachten - 2 personen (bijkomende nacht(en) aan 105 €/n. 
 

Hoe kan je dit Bier-arrangement boeken? 
Ga naar www.lacledusud.be , klik op ‘Boek Online’ en ‘Algemene beschikbaarheid’.  
Duid naast de data 2 nachten aan. Scroll naar Arrangementen, je kan dan de beschikbaar-

heid van de kamers bekijken en een keuze maken. Wij contacteren de brouwerij om uw be-
zoek in te passen. Wij bevestigen alles in een mail. 

“Dit is geen klein bier”-arrangement kan je ook telefonisch boeken op +32(0)475/66.63.19  
Je ontvangt van ons een bevestiging van je reservatie met alle bijkomende gegevens om je 
voorschot te storten. 

 
Reservatie van dit arrangement minimum 2 weken op voorhand zodat wij alles in orde 

kunnen brengen i.v.m. het brouwerijbezoek.  

 

 

                    Bier Arrangement  
 

 

“Dit is geen klein bier” 

Biermenu in Taverne De Oase 

 
Loempia gevuld met kaas van Delirum 

*** 

Varkenswangen met Nocturnum bier & aardappelpuree 
of 

Vis van het seizoen, prei, saus van witbier & aardappelpuree 

*** 
Sabayon met een toets van fruitbier 

 

1/2 lit. water & biertje naar keuze  per persoon 

http://www.lacledusud.be
http://www.taverne-deoase.be
http://www.delirium.be
http://www.lacledusud.be

