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Lokale ambachten
De gemeente Hechtel-Eksel beschikt over een aanbod aan handelaars die iedere dag met
passie werken aan hun ambachtelijke (streek)producten. Wil jij graag eens kennis maken
met deze gepassioneerde vakmensen? Maak dan een afspraak via bijgevoegde
contactgegevens.

Korhaan
Korhaan

Al sinds 1833 maakt stokerij Korhaan ambachtelijke likeur, jenever en advocaat. Op
basis van natuurlijke grondstoffen, volgens aloude recepten en gebruik makend van
traditionele productiewijzen. Resultaat? Smaakvolle likeur van de beste kwaliteit. Wie zelf
eens wil proeven, reserveert gewoon een begeleid bezoek aan de stokerij. Je bezoekt de
distilleerderij en maakt kennis met het klokkenmuseum. Uiteraard mag je ook een vijftal
Korhaanlikeuren proeven.

Openingsuren stokerijwinkel
woensdag van 17:00-20:00 u. en zaterdag van 14:00-18:00 u.

Begeleid bezoek
Op afspraak
Prijs: € 6,00 pp (proeverij van 5 Korhaanproducten inbegrepen)

Contact en reservaties:
Distilleerderij Korhaan
Lommelsebaan 11
3940 Hechtel-Eksel
Tel: +32 (0)11 734 102 .
Web: http://korhaan.be
E-mail: info@korhaan.be
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