
Het Moment wordt uitgebaat door Sense.  

Sense is een cluster van horeca-uitbatingen met Sociaal Talent.  
www.metsense.be 

 

 

 

 

Averbode proeven - genieten - beleven 

 

 

Bent u op zoek naar een nieuwe interessante, unieke én lekkere uitstap met uw organisatie? Dan is Het 

Moment misschien wat u zoekt.  

 

Het Moment is het belevingscentrum van de Abdij van Averbode. U kan er binnen de muren van de abdij 

genieten van de Averbode-producten: kaas, bier, brood, peperkoek en speculoos. Er is een abdijcafé met 

huisbrouwerij, een kaasrijperij, een bakkerij en een Abdijwinkel. Een unieke plek op het kruispunt van 

de drie provincies, waar het aangenaam toeven is in de rustgevende omgeving van een abdij met een actieve 

gemeenschap norbertijnen. 

 

U kan Het Moment steeds vrij bezoeken, of u kan beroep doen op onze gidsen voor een boeiende en 

leerrijke rondleiding. Er zijn 3 tijdsloten: 10:30 – 13:30 – 16:30  

 

Kostprijs rondleiding met gids én een attentie uit de winkel: € 10 per persoon, met een minimum van      

€ 90. Max. 25 personen per groep. Elke rondleiding wordt afgesloten met een fijne degustatie van de       

5 Averbode-producten: bier, kaas, brood, peperkoek en speculaas. De rondleiding met degustatie duurt 

in totaal 2 uur. 

U kan voor of na de rondleiding in ons Abdijcafé genieten van een uitgebreid aanbod aan dranken en eten, 

van een boterham, over een degustatie van de Averbode-producten, tot een uitgebreide lunch-formule.  

 

Optioneel: Een goodiebag voor elke deelnemer: 1 fles Averbode 33cl, 1 brood van 400 gr, 1 peperkoek van 

400 gr en 150 gr kaas. Prijs: € 9,50 per stuk 

Het Moment en de abdijwinkel zijn geopend van dinsdag tot en met zondag. De openingsuren zijn 

verschillend volgens het seizoen. In de zomer ook geopend op maandag. Zie website: 

www.averbodemoment.be 

Voor meer info, een aanbod op maat of reservaties kan u terecht bij:                                                                     

Het Moment                                                                                                                                                                      

Abdijstraat 1                                                                                                                                                                                      

3271 Averbode                                                                                                                                                                                    

013 69 99 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

info@averbodemoment.be. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen in Het Moment voor een bezoek vol inspirerende beleving.  

Kijk alvast op www.averbodemoment.be en laat u verleiden door deze unieke plek! 

 

mailto:info@averbodemoment.be
http://www.averbodemoment.be/

