BUBBEL
PICKNICKEN
in Izegem
met

CREA-COOK
Wij verzorgen tijdens de
maanden juli & augustus uw
picknickmand. Vanaf 4
personen brengen wij deze
gratis en gekoeld naar uw
picknickbubbel in Izegem.
1 dag vooraf telefonisch
bestellen: 0497/38 59 65

Doet u mee aan één van de
vele zoektochten deze zomer in
Izegem? En houdt u van een
gezellige picknick, maar niet
van het klaarmaken?
Koop uw picknickmand
(€ 10,00) en laat ze vullen…
U kunt kiezen uit:
-

Ontbijtpicknick
Hapjes & tapaspicknick
Lunchpicknick
Zoetezondepicknick

ONTBIJTPICKNICK
VOOR 2 PERSONEN

-

Koffie/thee
Fruitsap
4 mini-koffiekoeken
½ stokbrood
2 bruine ovenkoeken
2 soorten kaas
Gekookt eitje
Gerookte zalm
Homemade confituur
Echte boter
Chocolade
Verse fruitsalade
Versgemaakte yoghurt
2 mini-brownies

Prijs
20,00 euro per persoon – kinderen tot 12
jaar: 10,00 euro.
Neem een originele selfie op je favoriete
Izegemse picknickspot, deel ze met de hashtag
#izegemzomert en win een picknick voor tien
personen! Op het einde van augustus selecteren
we een winnaar.

+ fles cava: 15,00 euro.
Waarborg: thermos (20,00 euro)

HAPJES
TAPASPICKNICK

&

VOOR 2 PERSONEN
- 1 fles witte wijn of rosé wijn
- ½ l Bru
- Wrap met gerookte
zalm/kruidenkaas/appel
- 2 soorten kaas
- Truffelsalami
- Cavaillon met gedroogde ham
- Zongedroogde tomaatjes
- 2 tapenades met toastjes
- Tomaat mozzarella
- Foccaccia met Oud Brugge
- Scampi’s
- Parelcouscous met…
- …..

LUNCH- &
BRUNCHPICKNICK
VOOR 2 PERSONEN
- 1 fles witte wijn of rosé wijn
- ½ l Bru
- Verschillende salades, zoals:
Pastasalade met mozzarella &
zongedroogde tomaten of
salade scampi of
salade gerookte kip of
veggiesalade of
…
- Gevulde wrap
- Foccaccia
- 2 dessertjes
Prijs

Prijs

30,00 euro per persoon – kinderen
aangepast: 12,50 euro

22,50 euro per persoon – kinderen: 5,00
euro (chips, kaasblokjes & drankje)

Fles cava ipv wijn: + 5,00 euro

Fles cava ipv wijn: + 5,00 euro

ZOETE ZONDE
VOOR 2 PERSONEN
- 1 fles witte wijn of rosé wijn
- ½ l Bru
- Assortiment van lekkere
zoetigheden: chocolademousse,
mini-pannenkoekjes, gebakjes,
fruitsalade, …
Prijs
20,00 euro per persoon – kinderen
aangepast: 8,00 euro
Fles cava ipv wijn: + 5,00 euro

