
DERDE EDITIE VAN SPECIAALBIER- EN
WIJNFESTIVAL KANNEN & KRUIKEN IN
AMERSFOORT IN AANTOCHT
Donderdag 9 tot en met zondag 12 augustus in het Burgemeester Brouwerplantsoen.

De derde editie van speciaalbier- en wijnfestival Kannen & Kruiken in Amersfoort staat voor de

deur. Van donderdag 9 tot en met zondag 12 mei scharen de beste bierbrouwers, vinologen en

levensgenieters bijeen om onder het genot van livemuziek de smaakpapillen te laten prikkelen.

De heerlijkste brouwsels en nectars worden afgewisseld met lekkernijen van mobiele keukens.

BIER
De ambachtelijke bierbrouwers staan te trappelen om het publiek hun lekkerste flessen en

fusten voor te schotelen in het Burgemeester Brouwerplantsoen. Rond of robuust, blond of

donker, pale of stout, men wordt verrast door het brede bieraanbod. Zowel voor kenners als

voor bierdebutanten zijn volop nieuwe smaken te ontdekken.



Bij zes barren zijn er meer dan honderdvijftig bieren verkrijgbaar. Naast een vast assortiment

van 56 bieren zijn er 101 wisselende specials. Bovendien staan drie brouwers achter hun eigen

tapperij; Jopen, Rock City Brewing en Brouwerij de Molen vertellen dolgraag alles over hun

sublieme assortiment. Ook worden er bierproeverijen gegeven en worden er bieren van kleine

lokale brouwerijen als Louis Loyal & Swarte Os geschonken.

WIJN
Hobbysommelier of ervaren vinoloog, ieder met een neusje voor heerlijke wijnen komt volledig

aan zijn trekken. Nestel de voeten in het heerlijke frisse gras en laat zoete tonen en tannines de

smaakpapillen verleiden tot nieuwe ervaringen. Bij het zien van het wijnassortiment krijgt elke

liefhebber weke knieën.

Naast het vaste assortiment worden er wisselende specials geschonken onder de toonbank bij de

wijnbarren. Elke hoek van het smakenpalet is vertegenwoordigd in meer dan 30 wijnen.

ETEN
De echte fijnproevers weten welke belangrijke rol eten speelt bij het proeven van bier en wijn.

Mobiele keukens verzorgen allerlei lekkers; van borrelplanken en tapas tot ceviche en

visgerechten. Een kleine hap of een volwaardige maaltijd.

MUZIEK
Het Burgemeester Brouwerplantsoen wordt gevuld met scherp snaarwerk, zwoele deunen en

verse beats. Of men nu geniet van een ambachtelijk biertje of een zorgvuldig gekozen Merlot, de

liveacts en DJs maken de sfeer compleet.

KANNEN & KRUIKEN AMERSFOORT
Donderdag 9 tot en met zondag 12 augustus

Burgemeester Brouwerplantsoen, Amersfoort

Donderdag: 15:00 – 23:00

Vrijdag: 15:00 – 01:00

Zaterdag: 13:00 – 01:00

Zondag: 13:00 – 22:00

www.kannenenkruiken.nl

***Noot voor de redactie:

http://www.kannenenkruiken.nl/


OVER KANNEN & KRUIKEN

Kannen & Kruiken is een initiatief van Kultlab. Dit is een jonge organisatie die verantwoordelijk is voor
evenementen als Lepeltje Lepeltje, Gluren bij de Buren, Struinen in de Tuinen, Into the Woods en Wildeburg.

Kannen & Kruiken is een productie van Kultlab. Kultlab organiseert festivals zoals Lepeltje

Lepeltje, Kannen & Kruiken, Gluren bij de Buren, Struinen in de Tuinen, Into the Woods en

Wildeburg.

Voor vragen en/of opmerkingen, gelieve contact op te nemen met Sam van Asch:

Rechtenvrije persfoto's zijn hieronder te downloaden. Bij publiceren graag Kannen & Kruiken

en de naam van de fotograaf vermelden.

Sam van Asch
Sam@kannenkruiken.nl
0623838050

Persmap Kannen & Kruiken Amersfoort

Kannen & Kruikennewsroom

https://kannenkruiken.pr.co/
http://kannenkruiken.pr.co/
https://www.dropbox.com/sh/k9e55drdhf7p9oq/AACbW9b-6iqSse_K3wPF6FKda?dl=0
mailto:Sam@kannenkruiken.nl

