
alGemene conDities : 
- Prijzen geldig tot 30/06/2023 voor groepen met minimum 30 pers en max. 80 personen.
- Buiten speciale afspraken, gepreciseerd in het reservatie document, aankomst van de 
deelnemers tussen 11u45 en 12u30 ‘s middags en tussen 18u15 en 19u ‘s avonds .
- Het juiste aantal maaltijden moet gekend zijn ten laatste 48 uur op voorhand.
Na deze tijdslimiet worden de gereserveerde maaltijden aangerekend.
- Een voorschot van 30 % van het bedrag wordt gevraagd. Saldo te betalen  
30 dagen factuurdatum.
- Eénzelfde menu voor de hele groep.
- Reservatie ten minste 15 dagen op voorhand
contact : Mh. Wouters - Tel. : +32 (0)4 387 43 32 - Fax : +32 (0)4 387 58 50
domaine@blegnymine.be - www.blegnymine.be

a. smullen ondergronds

  speciaal voor bedrijven en groepen van volw. en senioren

algemene voorwaarden p.14

B. De aperitief mijnen

Reservatie noodzakelijk : T : 04/387 43 33 - domaine@blegnymine.be 

 
Deaangepaste wijnen hebben 

een kwaliteit van “vin de pays”.

Mogelijkheid om de formule

te upgraden met schuimwijn of

champagne als aperitief, wijnen

met een kwaliteit “superieur”
tijdens de hoofdschotel, 

eenepersonaliseerd geschenkje,enz.

ontdek de sfeer van een authentieke mijn 
op een originele wijze

Principe :
Na het welkomst-drankje, ontdek in 
kleine groepjes, samen met een gids, de 
ondergrondse galerijen van Blegny-Mijn 
onderbroken door smul haltes. Daarna wordt 
de maaltijd bovengronds vervolgd in het 
restaurant “Le Chalet”.

Capaciteit : 30 tot 80 personen.
Programma mogelijk : Van 01/02 t/m 
30/12/2023 (gesloten op 24 en 25/12/2022),  
’s avonds en overdag volgens de perioden

Formule à la carte :
Aperitief van de streek 

**** 
Keuze uit twee koude aperitief glaasjes5 

+ aangepaste wijnen 
**** 

Keuze uit één warm aperitief glaasje5

+ aangepaste wijn
****

Trou minier
****

Hoofdschotel in het restaurant “Le Chalet”
+ twee glazen wijn inbegrepen

****
Nagerecht en koffie

5 Keuze uit koude en warme verrines op onze 
website www.blegnymine.be-Bezoek voor groepen.
Souvenir glas aangeboden.
Tarief (geldig t/m 30/06/2023)
30 - 80 pers.: 80 € /pers.  
btw inbegrepen 

Beleef  een buitengewone ervaring met 
een begeleid bezoek en proeverijen !

Blegny Mine stelt U een uitzonderlijke 
activiteit voor : de ontdekking van de 
ondergrondse galerijen van Blegny-Mine op 
-30 en -60 meter verlicht met individuele 
lampen !  

Deze speciale ervaring wordt bovendien 
afgewisseld door twee 
gastronomische haltes 

waar U onze streekproducten zoals kazen, 
fijne vleeswaren en speciale bieren( het 
mijnwerkersbier en sleperesbier) kunt 
proeven.

Programma mogelijk : 
Van 01/02 tot 30/12/2023 (gesloten op 24 en 
25/12). 
Aankomst tussen 17 u. en 18 u. Duur : 2 u. 
Voor groepen van min. 20 pers. en max. 80 
pers. 

Reservatie ten minste 15 dagen op voorhand            
Tarief (geldig t/m 30/06/2023) :  

28 € / p.p omvat  het begeleid bezoek van de 
mijn met individuele lampen en twee haltes 
in de mijn met een degustatie van kazen 
en fijne vleeswaren  en ook mijnwerkers-en 
sleperesbier. 

Mogelijkheid om een maaltijd te 
nuttigen na het bezoek in het restaurant  
«Le Chalet»  (04/387.56.16).
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