
Bezoekprogramma’s en tarieven 

 

BONS PLAISIRS 

Bons Plaisirs is een atelier dat op duurzame wijze voedingsmiddelen 
vervaardigt, meer bepaald biologische en allergeenvrije bereidingen. Bons 
Plaisirs is het eerste Belgische atelier dat zijn specialiteiten aanbiedt met 
aandacht voor waarden zoals lokale productie dankzij de ligging in Brussel, 
energiebesparing dankzij het Greenbizz-gebouw met laag energieverbruik 
en fairtraidehandel dankzij de keuze van de grondstoffen.  
 

www.bonsplaisirs.be  
 

 

LITTLE FOOD 

Little Food produceert, verwerkt en promoot krekels voor de humane 
consumptie. Lekker, gezond en ecologisch, de krekel heeft het allemaal. In 
Greenbizz heeft Little Food de grootste urbain krekelkwekerij van de 
wereld gebouwd. Wil u er meer over weten bezoek dan onze website 
www.littlefood.org of kom ons bezoeken op één van onze interactieve 
rondleidingen.  
 

www.littlefood.org  
 

MAME NOKA 

Mamé Noka is een brander van fairtradekoffie. Elke origine wordt 
zorgvuldig geselecteerd volgens strikte traceerbaarheidscriteria. Het 
bedrijf vindt het erg belangrijk dat consumenten weten waar hun 
producten vandaan komen, op welke wijze ze in de plantages worden 
geoogst en hoe ze in Europa terechtkomen. Mamé Noka geeft dus 
voorrang aan kwalitatieve producten die de lokale economie 
ondersteunen.  

blog.mamenoka.coffee  

NO SCIENCE 

Vanuit zijn passie voor bier groeide voor Maxime, de oprichter 
van No Science, de zin om een eigen brouwerij op te starten in 
Greenbizz, in het hart van Brussel. Hij brouwt er karakterbieren 
die wezenlijk verschillen van de typisch Belgische producten. Zijn 
producten dragen namen als Noisy, Heavy en Psycho en 
combineren bittere smaken met aroma’s van vruchten, bloemen, 
hout, koffie…  
 

noscience.be  
 

 

 PROGRAMMA 1 (min 10 pers. – max 20 pers.) PROGRAMMA 2 (min 10 pers. – max 40 pers) PROGRAMMA 3 (min 20 pers. – max 50 pers.) 

 

Bezoek van Greenbizz.brussels + bezoek van een productie 
ateliers (Little food of Mame Noka of Bons Plaisirs of No 

Science Brasserie) 

Bezoek van Greenbizz.brussels + bezoek van twee productie 
ateliers (Little food en/of Mame Noka en/of Bons Plaisirs en/of 

No Science Brasserie) 

Bezoek van Greenbizz.brussels + bezoek van drie productie 
ateliers ( Little food en/of Mame Noka en/of Bons Plaisirs en/of 

No Science Brasserie) 

Duur 1 h 1h30 2h ou plus 

Prijs per pers. 
(min 10 pers.) 

10 € pp. 18€ pp. 25€ pp. 

http://www.bonsplaisirs.be/
http://www.littlefood.org/
http://blog.mamenoka.coffee/
http://noscience.be/

