Persbericht
Streekbierfestival op het Rond in Zeist
Op 15 juni staan lokale brouwerijen in centrum van Zeist. Zeven brouwers
tappen biertjes en vertellen meer over hun product. Kom gezellig langs en
laat je verrassen door de verschillende stijlen speciaalbier, passend bij het
zomerse weer. De lokale horecaondernemers vullen het geheel aan: kies jij
voor een lekker halloumi burger van Lokaal Victoria of ga je toch voor een
lekker ambachtelijk gemaakt ijsje?
De deelnemers van het festival worden gaandeweg bekend gemaakt.
Initiatiefnemers voor dit festival zijn onder andere de brouwers van brouwerij
Brasser, Thorhem en Eleven. Zij zullen uiteraard aanwezig zijn op 15 juni. Ook
brouwerij vandeStreek uit Utrecht doet mee, inmiddels één van de grote namen
uit Utrecht. Houd de website en onze Facebook pagina in de gaten voor de
bekendmaking van de deelnemende brouwerijen. Hier is ook te vinden welke
horeca ondernemers er mee zullen doen op 15 juni.
Naast lekker eten en drinken is er ook van alles te doen voor kinderen. Er wordt
onder andere een begeleide speurtocht uitgezet in het park grenzend aan het
Rond. Gedurende het festival is er te luisteren naar optredens van meerdere
bands en artiesten: ‘De Bende van Ellende’ treed op en ook Robin & Demi Drabe
zijn te bewonderen tijdens het festival.
Vanuit de organisatie van Rondje Zeist willen wij lokale ondernemers dichter bij
elkaar brengen en leuke evenementen organiseren voor de bewoners van de
omgeving Zeist. En wat is er nou gezelliger dan in het centrum een biertje
drinken van een lokale brouwerij, luisterend naar muziek en met een lekker
hapje erbij?
Kom op zaterdag 15 juni vanaf 14:00 uur langs en geniet van lokale
specialiteiten. Meld je snel aan via het Facebook evenement en houd de social
media kanalen in de gaten voor het laatste nieuws.
Cheers!
Organisatie Rondje Zeist.

