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ONTSTAAN
ONTSTAAN VAN DE BRUL VAN DE LEEUW
Voor u ligt de eerste uitgave van De Brul van de
Leeuw. Wij merken bij onze gasten dat er behoefte
is aan informatie en “iets om te lezen” in onze
Taverne, dus dat gecombineerd komen we tot
ons eigen nieuwsblad, met daarin nieuwtjes en
informatie over onze Taverne en de omgeving, o.a.
over eigen activiteiten en ons assortiment.
Wij wensen u veel leesplezier!!

VAN DE MENUKAART
GARNALENKROKETTEN
Inmiddels
beginnen
de
eigen
gemaakte
garnalenkroketten bekend en geroemd te raken in
Gulpen en omgeving.
Voorlopig zullen wij ze nog op onze menukaart
houden, misschien zullen ze ook nooit verdwijnen.

ACTIVITEITEN
IN DE LEEUW VAN VLAANDEREN
24 januari

Venetiaans Carnaval

12-17 februari Carnaval
VOLG ONS OP
FACEBOOK
VANAF NU WIFI
INFORMATIE
AAN DE BAR
ZIGGO
HOTSPOT
VERGEET UW
INLOGCODE
NIET

SLUITINGSDAGEN
SLUITINGSDAGEN EN CARNAVAL
In de maanden januari, februari en maart is “de
Leeuw” naast de woensdag (vaste sluitingsdag) ook
op dinsdag gesloten.
Met Carnaval maken we daar natuurlijk een
uitzondering op en zijn wij gedurende de Carnaval
t/m dinsdag open en zullen we van donderdag t/m
dinsdag passende Carnavalsgerechten serveren.

28 februari

Quiz avond, test uw kennis tegen
andere teams

21 maart

Caribische avond, muziek en 		
gerechten Caribean Style

17 april

Sponsoring diner tbv student
Inge Claessens die een werkreis 		
gaat maken naar China

24 april

Spaanse avond, Tapas en 			
Pinxto’s vanaf de bar

TERRASMEUBILAIR

CHECK ONZE WEBSITE
VOOR ONS MAANDMENU
EN ACTIVITEITEN

Wij vonden dat het terrasmeubilair niet
meer aan onze kwaliteitsnormen en
uitstraling voldeed. Inmiddels hebben
we nieuwe terrasstoelen uitgezocht en
zodra het terrasseizoen zich aandient
zal dit geleverd worden en kunnen
onze gasten met mooi weer heerlijk

genieten van ons terras aan het
authentieke pleintje, maar dan wel op
de juiste stoelen!
Mocht iemand interesse hebben in de
huidige stoelen, meldt dit aan Maxi of
Tom en u kunt ze uitzoeken en gratis
meenemen! De tafels houden we nog.
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VAN DE LEEUW
GEDESTILLEERD
INGENDAEL, LUS ICH WAAL!!

KUNST
KUNST IN DE LEEUW
Sinds december vorig jaar hangen er schilderijen
van Bert Reijke in de Taverne. Bert schildert mooie
landschappen en dagelijkse taferelen, soms met
onderwerpen en inspiratie uit onze eigen omgeving,
o.a. Limburgse natuur bij de Gulp of koeien in onze
regio of verder. Meer van zijn werk kunt u vinden op
www.bertreijke.nl.

In onze Taverne serveren wij de Ingendael
kruidenbitter en Ingendael Els, twee heerlijke
distillaten van Limburgse bodem. De kruidenbitter
is een zacht en lichtzoete kruidenbitter, heerlijk in de
winter om warm van te worden en een onmisbaar
onderdeel van de Limburgse koffie, met Ingendael
en slagroom.
Ingendael dankt zijn naam aan het natuurgebied in het Zuid-Limburgse
Geuldal, gelegen tussen de plaatsen Valkenburg a/d Geul en HouthemSt. Gerlach. De receptuur van Ingendael Kruidenbitter en de Ingendael
Els dateert uit reeds lang vervlogen tijden, toen paard en wagen nog het
straatbeeld bepaalden. Dranken waarbij de smaak en niet te vergeten ook de
geneeskrachtige werking bepaald wordt door de kruidenmelange.
Veel verschillende kruiden zoals Absint-alsem, kummel, jeneverbes, karwij
en ster-anijs, maar ook laurier, muskaat, kaneel en zoethout vormen de basis
voor Ingendael.

TONGERLO BLOND
BESTE BIER VAN DE WERELD

BUITENLUCHT
WANDELARRANGEMENT
Hopelijk kunnen we weer snel
genieten van een mooi voorjaar en de
ontluikende natuur in het Heuvelland.
U kunt gebruik maken van ons
wandelarrangement: ontvangst met
koffie en vlaai, een routebeschrijving
van wandelroute naar keuze, inclusief
“survivalpakket” en bij terugkomst een
Tongerlo bier van de tap en een kom
goedgevulde soep van de Norbertijner
paterkes. Reserveren gewenst.

Tijdens de World Beer Awards 2014 werd de Tongerlo
Blond uitgeroepen tot beste bier van de wereld, een
prestigieuze prijs van een verkiezing uit een 700-tal
andere bieren.
Wij zijn zeer trots dat wij dit mooie bier in ons
assortiment en van de tap hebben.
Naast de Tongerlo blond hebben wij ook de Tongerlo
bruin en Tongerlo Prior en andere heerlijke Belgische
bieren van Brouwerij Haacht.

SPELEN
GEZELSCHAPSSPELLETJES

‘t grote kleppenspel

Een van onze inmiddels vaste gasten, Walter
Schobesberger, maakt zelf houten gezelschaps- en
geduld spelletjes. De “3 dimensionale-4-op-een-rij”
heeft zijn weg naar de Leeuw al gevonden en wordt
ook regelmatig met en door onze gasten gespeeld.
Meer van de produkten van Walter kunt u vinden op
www.ortenburgerspiele.nl of vragen aan de enige
commerciële vertegenwoordiger van Walter, onze
eigen Maxi.

