Eindejaars
assortiment

Geschenkverpakkingen
Kerstpakketten
Relatiegeschenken
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Vulcaan

Hoogtij of Quadrant
Met eigen bedrijfslogo

De speciale VULCAAN kerstbieren
kunnen we voorzien van een voor
u ontworpen etiket. Zo geeft u iets
Vlaardings weg met een persoonlijke
uitstraling.

met
eigen
logo

Vulcaan

€ 11,00 - minimum afname 50 stuks

Vulcaan
Geschenkkisten
Alle grote flessen VULCAAN kunnen we naar wens
verpakken in houten geschenkkisten met op de deksel een
VULCAAN stempel of met een deksel met daarop uw eigen
logo en bijvoorbeeld een boodschap voor uw relaties.
Er zijn kistjes met 33cl flesjes VULCAAN, 2-vaks en 3-vaks
kisten met 75cl flessen en deksels. Ook kunnen we de
flessen combineren met een mooi
VULCAAN glas.

€ 13,05 - kistje met 4 flesjes + glas of met 6 flesjes
€ 15,90 - 2-vaks met Hoogtij of Quadrant + glas
€ 18,15 - 2-vaks met Hoogtij en Quadrant
€ 22,27 - 3-vaks met Hoogtij, Quadrant + glas
€ 3,30 - meerprijs per bedrukte deksel met eigen logo,
minimum afname 150 stuks.

met
eigen
logo

Vulcaan

3-fles verpakking

Een handig en mooi
kennismakingspakket met 3
verschillende soorten van het Vlaardingse
VULCAAN bier. Leuk om weg te geven
€ 6,50
Feestelijke wenssticker achterzijde: € 1,80

Voeg op de achterzijde uw
eigen nieuwjaarswens toe!

Vulcaan

TIP!

Hoogtij
Champagne bier
0,75 L.

ige
Prett
feestd
agen

Vanwege het succes vorig jaar,
hebben we deze special ook dit jaar
weer gebrouwen. Een heerlijk licht
en feestelijk ‘bubbel’ bier verpakt in
een mooie grote fles. Leuk om weg
te geven en nog leuker om te krijgen.
Het bier heeft lichte appel tonen. Een
laag alcohol percentage zorgt voor een
prima start van een feestje...
€ 6,50

Vulcaan

Quadrant
Quadrupel
0,75 L.

Ook voor voor de gevorderde
bierdrinker hebben we een geweldig
bier gemaakt, VULCAAN Quadrant.
Een quadrupel, zwaar en
mooi donker met chocolade en
kersen tonen. Drinkt als een espresso
onder de bieren. Rustig drinken en
genieten...
€ 6,50
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Personificeer uw
geschenk met
een leuk kaartje.
Uiteraard
kunnen wij
dit voor u
organiseren.
Fles Hoogtij + kaartje
€ 9,13

Vulcaan
Losse flessen

Naast geschenkverpakkingen en speciale eindejaars bieren verkopen we natuurlijk ook ons normale
assortiment bieren tijdens de feestdagen. Deze flessen kunnen bijvoorbeeld makkelijk verwerkt
worden in uw eigen pakket.
€ 1,75 - fles 33cl. VULCAAN Amber, Wit, Herfstbock
€ 1,95 - fles 33cl. VULCAAN Mammoet (dubbel)
€ 2,05 - fles 33cl. VULCAAN Quadrant (quadrupel)
€ 3,45 - VULCAAN Glas

Vulcaan

Specials

We vinden het leuk om met u mee te denken over
speciale geschenkverpakkingen. We zijn creatief
en flexibel in het bedenken en maken van de
meest uiteenlopende geschenken. Zo geeft u iets
unieks uit Vlaardingen met uw ‘handtekening’ aan
uw personeel of relaties.

Vulcaan
Waardebon

Deze bonnen kunnen bij de brouwerij
worden verzilverd voor bijvoorbeeld
een proeverijtje of elk ander gewenst
VULCAAN product naar keuze.
De waarde kunt u zelf bepalen.
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UIT DE HAND GELOPEN
JONGENSDROOM

Contact

Het is een jongensdroom en een volledig uit de hand
gelopen hobby van 5 vrienden. Vlaardingen had geen
eigen bier en dus besloten ze hier verandering in te
brengen. In 2013 is het eerste recept, Vulcaan Amber, op
de markt gebracht en sindsdien wordt het assortiment
jaarlijks uitgebreid met diverse nieuwe recepturen
waaronder de heerlijk zomerse Vulcaan Wit en de volle
en krachtige Vulcaan Mammoet. Vulcaan is overal in
Vlaardingen verkrijgbaar en vele Vlaardingers hebben
al kunnen proeven van dit ambachtelijk gebrouwen
speciaalbier.

Wibo Broek
wibo@vlaardingsebierbrouwerij.nl
06-24 21 73 11

Eind 2016 werd begonnen aan een nieuw hoofdstuk van
het jongensboek toen het pand aan het einde van de
Oosthavenkade werd betrokken. Dit pand, gebouwd als
bierbrouwerij in 1881, huisvestte tot 1891 de laatste van
de vele bierbrouwerijen die Vlaardingen ooit rijk geweest
is. Helaas ging stoombierbrouwerij ‘De gekroonde M’,
net als veel andere stadsbrouwerijen ten onder door
de opkomst van het heldere, laag gistende en vooral
goedkopere pils uit Tsjechië.
Met de vestiging van de Vlaardingse Bierbrouwerij in dit
karakteristieke pand is de cirkel rond. De jongens van
Vulcaan brengen hier samen met vele vrijwilligers weer
leven in de oude brouwerij. De komende jaren wordt er
hard gewerkt aan het realiseren van een volwaardige
stadsbrouwerij en het behoud van dit prachtige pand aan
de haven vol (bier)historie. Nu al is iedereen welkom om
te komen proeven en het jongensboek mee te beleven.
Bier verbindt!

Guido de Jong
guido@vlaardingsebierbrouwerij.nl
06-10 02 67 81
Stichting Vlaardingse Bierbrouwerij
www.vlaardingsebierbrouwerij.nl
Oosthavenkade 90, 3134KA Vlaardingen

VULCAANBIER.NL

