Picknick en Pakketten
voor onderweg
Vanaf 16 personen
Wilt u een lekkere lunch mee op uw eigen boot of schip om op het water van het Lauwersmeer of
Werelderfgoed Waddenzee te kunnen genieten dan hebben we onderstaande suggesties voor u.
Deze picknicksuggesties kunnen we ook voor u verzorgen in het Lauwersbos of op het strand.
Picknick Grootzeil
Sesambolletjes met boerenkaas en komkommerschijfjes
Waddenbolletje met slagersachterham, tomaat en rucola
Krentenbol met echte roomboter
Handfruit

€ 10,50 per persoon

Thermosfles met koffie en thee
Pakjes melk en jus d’orange
Picknick Stormfok
€ 14,50 per persoon
Witte puntjes met maatjes haring en ui of gerookte zalm met zeekraal
Rustiek vloerbroodje met ossenworst en verse peper
Meergranen pistolet met oude Stellinger Kristalkaas
Thermosfles met koffie en thee
Fles Schippersbitter
Picknick Kluiver
Broodjes assortiment bestaande uit:
Waddenbolletje met Riperkrite Tsiis, komkommer en radijs
Meergranenbol met Pulled Chicken, mango en veldsla
Mini Ciabatta met beenham en pittige mosterdsaus
Tonijnsalade met bieslook op een klein stokbroodje
Suikerbrood met roomboter

€ 14,50 per persoon

Thermosfles met koffie en thee
Fles Boomsma Beerenburger
Picknick Spinnaker

€ 16,50 per persoon

Jutterssandwich met gerookte zalm en zilte roomkaas
Vloerbroodsandwich met gebakken kip, rauwe ham en gedroogde tomaat
Rustieke bonk met geitenbrie, honing en noten
Verse fruitsalade
Thermosflesje met koffie
Flesje jus d’orange
Piccolo prosecco

Picknick en Pakketten
voor onderweg
Vanaf 16 personen
Als u liever per persoon een eigen pakketje heeft voor onderweg, tijdens het wadlopen of zomaar
ergens in het bos hebben wij ook enkele suggesties voor lunchpakketjes welke wij in handige tasjes
of luxe doosjes kunnen verpakken. Er zijn pakketjes voor extra energie maar ook hele lunches.
Corresant
€ 7,25 per persoon
Flesje bronwater, Flesje sportdrank, gezonde candybar en een stukfruit.

Heffesant
€ 9,50 per persoon
Waddenbolletje met ham, kaas en salsa van tomaat en komkommer.
Bakkers krentenbol met echte roomboter
Pakje halfvolle weide melk
Hand fruit van het seizoen
Flesje bronwater

Simonszand
Meergranenbolletje met Riperkrite Tsiis, radijs en tapenade.
Boerenpistolet met gerookte zalm en zilte roomkaas
Gezonde candybar
Flesje bronwater
Handfruit

€ 11,50 per persoon

Brakzand
€ 13,50 per persoon
Biologische maanzaadbolletjes met gerookte zalm en erwtasperges.
Meergranenbol met pulled Chicken en mango.
Rustieke pistolet met rauwe ham, radijs en ijsbergsla.
Flesje sinaasappelsap
Flesje bronwater

