De Soete Route.
Volw. €20,00 p.p.
Reserveringsformulier Soete Route

Kind. €12,50 p.p.

Naam: _________________________________________________
Telefoonnummer: ___________________________________________
Datum: ______________

Aantal volwassenen: ________ Aantal kinderen: ________

Stel je picknickmand samen!
Sandwich (kies 1 p.p.)
__ x Sandwich eiersalade
__ x Sandwich tonijnsalade
__ x Sandwich ham
__ x Sandwich kaas
__ x Sandwich gezond
Wrap gerookte zalm
Borrelkaas en worst
Stuk fruit
Drinken (kies 1 p.p.)
X Cola

X

Cola max

X Sinas

X

Jus d’orange

X Fristi

X

Appelsap

X Sourcy Blauw

X

Sourcy rood

X Ice Tea

X

Ice Tea
Green

Specificaties van De Soete Route.
Dit arrangement is dagelijks te bestellen. Reserveren kan tot maximaal één dag van
te voren en vóór 17:00 uur. Dit geldt ook voor het annuleren van de reservering.
Starten kan vanaf 12.00 uur (binnenkomst voor 16.30 uur).
Reserveren kan doormiddel van het reserveringsformulier bij de trailer of op onze
site: www.claudiakookt.nl
Scan het reserveringsformulier en stuur het naar: info@claudiakookt.nl
De Soete Route bestaat uit:
• Een kaart met route beschrijving
• Een inwisselbare bon voor koffie of thee (1 p.p.)
• Kop dagsoep to-go (1 p.p.)
• Picknickmand met daarin (p.p.):
- Sandwich
- Wrap met gerookte zalm
- Borrelmix (kaas en worst)
- Stuk fruit
- Blik drank
• Punt appeltaart met slagroom to-go
Het kinderarrangement bestaat uit:
• Picknick met:
- Sandwich
- Stuk fruit
- Blik drank
• Speeltje voor de kinderen
• Zakje chips of candybar
Verder zal er een vaste lijst met spullen in de picknickmand zitten. Zorg dat deze
ook weer terug in de mand zitten. We zullen er een vuilniszakje bij doen voor het
nodige afval.
Wij hanteren een bedrag van €50,- voor de picknickmand, mocht deze kwijt of in
vernieling raken.
Wij hebben vertrouwen erop dat onze gasten die gebruik maken van het
arrangement de picknickmand netjes inleveren, dus wij vragen geen borg (vooraf).
Mochten er nog vragen zijn vraag het aan ons personeel in de foodtrailer en hopen
we u voldoende geïnformeerd te hebben over de Soete Route.

Veel plezier en bedankt!

