Wat is er lekkerder dan een wandeling in de buitenlucht en lekker eten? Bij Het
Eiland van Ome Nick ben je aan het juiste adres. Je wordt ontvangen op het
terras met koffie of thee naar keuze én een stukje appeltaart of kersenvlaai. Hier
kun je kiezen uit een van de wandelroutes, met allemaal verschillende afstanden.
Bij aankoop kies je voor de Picknick-route of de Terras-route. Bij de
Picknick-route krijg je de lekkernijen voor onderweg mee. Je zoekt zelf een mooi
plekje op om hiervan te genieten. Neem zelf een kleedje mee of kies uit een van
de vele bankjes langs de routes.
Wanneer je kiest voor de Terras-route staat er bij terugkomst van de wandeling
een heerlijke lunch op je te wachten. Uitgeput van de wandeling wordt er goed
voor je gezorgd door de medewerkers van Het Eiland van Ome Nick. Hou nog een
klein plekje over voor het ijsje als afsluiter van deze heerlijke dag.
Inhoud arrangement:
●

Ontvangst met koffie of thee naar keuze en een stukje appeltaart of
kersenvlaai op het terras!

●

Wandeling
- Keuze uit meerdere wandelroutes (5 t/m 15km)
- Bezoek bijvoorbeeld Landgoed Duivenvoorde, Landgoed de Horsten of
recreatie- en natuurgebied Vlietland.
- De hond mag mee maar niet op alle routes van deze aanbieder. De route
over recreatie- en natuurgebied Vlietland is geschikt voor honden.

●

Picknick-route (€14,95): voor onderweg:
- Heerlijke Spaanse gazpacho (koude tomatensoep met groenten en
kruiden) of wisselende dagsoep
- Flesje bevroren water (om te koelen)
- Keuze uit 2 van de volgende lekkernijen:
○ Spaanse aardappeltortilla met paprika
○ Klassieke quiche lorraine met prei en spek
○ Wrap met zalm en roomkaas
○ Broodje carpaccio met pesto
○ Broodje oude kaas met augurk
○ Verse salade

●

Lunch-route (€17,50): bij terugkomst op het terras/in het restaurant:
- Heerlijke Spaanse gazpacho (koude tomatensoep met groenten en
kruiden) of wisselende dagsoep
- IJsje naar keuze als dessert
- Keuze uit 2 van de volgende lekkernijen:
○ Spaanse aardappeltortilla met paprika
○ Klassieke quiche lorraine met prei en spek
○ Wrap met zalm en roomkaas
○ Broodje carpaccio met pesto
○ Broodje oude kaas met augurk
○ Broodje kalfskroket
○ Verse salade

Wanneer is het arrangement geldig:
●
●
●

De waardebon is 3 maanden geldig
Dinsdag t/m zondag vertrek tussen 10:00 - 14:00
Één waardebon is geldig voor één persoon, je kan zo veel waardebonnen
kopen als je wilt

Reservering:
●

Na aankoop van de waardebon kan je reserveren bij de aanbieder. Dit doe
je door minimaal 24 uur van te voren te WhatsAppen naar +31647047539
o.v.v. Zoebie. Kies je voor de Picknick-route, geef dan je bestelling alvast
door. De waardebon staat in je Zoebie account én ontvang je in je mailbox.

Alle kosten exclusief:
●

●

Kies je voor de Picknick-route, neem dan je eigen thermoskan mee voor de
soep of gebruik er één van Het Eiland van Ome Nick. Hiervoor betaal je €5,borg. De thermoskan kun je houden of weer inleveren voor je borg retour.
Eventuele extra drankjes kun je bijbestellen bij Het Eiland van Ome Nick

