
                                            

Op pad met een Belgisch whiskyicoon!

Harno heeft het genoegen om u en uw partner uit te nodigen op een exclusieve 
uitstap die volledig in het teken staat van whisky!

Dit gaat door op zaterdag 9 december 2017.

Niemand minder dan Bob Minnekeer zal de gids zijn… 

                                                 

Met een achtergrond van meer dan 125 whiskyreizen in Schotland , 9 boeken en 2 
films kan u begrijpen dat de aanwezigheid van Bob in dit programma een absolute 
meerwaarde is. 

Om die reden kunnen wij deze uitstap dus fier klasseren als exclusief !

                            



De autocar haalt u op om 10.30u in Diegem en u maakt onmiddellijk kennis met 
Bob. 

Grasduinend doorheen de wondere wereld van de meest differentiële drank ter 
wereld en met de nodige anekdotes onderweg, zal het aan ambiance aan boord van
de autocar zeker niet ontbreken. 

Bob neemt ons om 12.00u mee naar het fantastisch restaurant ' De Cluysenaer ' in 
Evergem. 

                                 

Dit befaamd whiskyrestaurant staat te popelen om u samen met Bob een 
smaakmakende initiatie te laten beleven:

een 6-gangenmenu met uitgelezen whisky’s.

Met 18 jaar samenwerking tussen Bob en dit restaurant en hun gedeelde liefde 
voor whisky zijn we verzekerd van dubbele passie.

Met de begeleiding in kilt en een streepje pipemuziek beleven we een fantastische 
namiddag.

                                                   

Voldaan zakken we om 16.00u af naar het Sint-Baafsplein in Gent waar Bob 25 jaar
lang de Glengarry whiskyclub heeft geleid.                                                                   



                        

Voor de geïnteresseerden is er voordien nog de mogelijkheid om het 
gerestaureerde 'Lam Gods' in de Sint-Baafskathedraal te gaan bekijken.

Glengarry is de grootste whiskyclub van Europa met een indrukwekkend 
whiskybar in een Middeleeuwse kelder met een aanbod van 1359 verschillende 
soorten Single Malt whisky’s. We genieten er na van onze maaltijd en doorprikken 
hier de hardnekkige mythes over het Schotse levenswater.

Voorziene thuiskomst rond 20u. 

De plaatsen zijn beperkt…. Wie graag mee wil kan zich dus best ASAP inschrijven 
bij Christel Houthuys via mail christelhouthuys@skynet.be of op 
harno.secretariaat@telenet.be vóór 15 oktober 2017.

Dankzij sponsering van Harno kunnen we dit exclusief arrangement aan bieden 
aan de prijs van 75 euro per persoon

(luxeautocar en 6 gangenmenu met bijpassende whisky’s).

Gelieve dit bedrag te storten op rekeningnummer Harno:

BE07 6451 4309 7566.

Vriendelijke groeten,

Het Harno - bestuur
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