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Voor de 2de keer in 2023! 
 
In samenwerking met Medisch Farmaceutisch Museum de Griffioen organiseert Misset 
Wijnen uit Delfgauw voor de 4de keer een leuke wijnproeverij in combinatie met een 
rondleiding door het museum op zondag 21 mei a.s. van 15.00 uur tot 18.00 uur. 
 
Medisch Farmaceutisch Museum “De Griffioen” is gelegen aan de Koornmarkt 66 te 
Delft. Het museum bevat een unieke verzameling oude medische, verpleegkundige, 
tandheelkundige en farmaceutische instrumenten. Dit in combinatie met een historische 
apotheek en een kamer gewijd aan Delftenaar Reinier de Graaf. De collectie geeft een 
prachtig beeld van de ontwikkeling in de geneeskunde in de breedste zin des woords. De 
collectie is samengebracht door broer en zus Griffioen, de oprichters van het museum. 
De rondleiding door het museum begint met een informatieve PowerPoint presentatie 
en wordt vervolgd met een bezoek aan de verschillende afdelingen. Dit is een unieke kans 
om kennis te maken met dit leuke en interessante museum. 
 
Tijdens de Wijnproeverij na afloop van de rondleiding door het museum (~ 16:30 uur) 
worden onder begeleiding van Onno Misset wijnen geproefd van een aantal bekende en 
minder bekende witte en rode druivensoorten. Zo maakt U kennis met de verschillen 
tussen deze wijnen en kunt U voor uzelf vaststellen waar Uw voorkeur naar uitgaat. Na 
afloop kunt u nog even genieten van de wijnen onder het genot van lekkere hapjes. 
 
De kosten voor de hele middag bedragen in totaal € 27,50 per persoon. Het is ook 
mogelijk om alleen de wijnproeverij mee te maken (€20,00) of alleen de rondleiding door 
het museum te boeken (€7,50).  
 
U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan info@museumdegriffioen.nl met een CC 
naar onno@misset-wijnen.com. Geef duidelijk door aan welke onderdelen U wilt 
deelnemen. 
 
Er kunnen maximaal 14 mensen mee doen dus meld u snel aan!! 
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