Picknickaanbod deelnemende horecazaken 2022
!!! Opgelet onderstaande beschrijvingen van het picknickaanbod zijn indicatief. Het kan zijn dat er kleine verschillen zitten in het
aangeboden picknickarrangement, aangezien er veel horecazaken werken met dagverse en seizoensgebonden producten.
Hierdoor is het mogelijk dat er een gelijkwaardig alternatief opgenomen is in het pakket wanneer het opgenomen product niet
beschikbaar is. Sommige zaken hebben tijdens de zomerperiode ook hun jaarlijks verlof gepland, dus neem zeker even
voorafgaandelijk contact op. Bedankt voor uw begrip.
OVERZICHT
1. Pique-nique
Vianenstraat 42
2300 Turnhout
Eat@pique-nique.be
Dirk Wittebrood
0485 42 25 16
In take-out picknickmand hebben we voor volwassenen vanaf 2 personen een brunch versie van 30 euro p.p en voor de kleintjes
een kids basket van 10 euro.
Bij de grote mand zit er een aperoschaal, een hummus of andere dip met picos, verder 2 salades om te delen, onze bulgur beast
en crazy cowboy. Voor ieder een gazpacho, een wrap met tamara en gerookte forel met spinazie.
Desembrood en geroosterd bananenbrood met citruscompote en gezouten boter.
Voor de kleine kindjes
Groentenstaafjes met dipsaus
Een smoothie en een mega nutellakoek
Een wrap met ei en mortadella.
En een vers stukje fruit.
Bovenstaand aanbod kan variëren, maar steeds wordt een gelijkwaardige samenstelling voorzien. Ook vegetarische picknick is op
aanvraag mogelijk.
Wenst u deze picknick in een picknickmand “on the go”, dan is er een waarborg te betalen. Maar ook ter plaatse op het terras kan
je je neervleien en genieten van de picknick met een flesje rosé of een bubbel.
2. Aroma
Sint-Antoniusstraat 35
2300 Turnhout
014 44 06 03
info@aromaturnhout.be
picknick formule volwassenen:
Homemade citroenlimonade
Broodstengels met Vegetarische prepare & Gehaktbroodje "Spetservarken" met mosterd
Wrap tomaat mozzarella pesto
Notenbroodje geitenkaas spek
Rauwkost slaatje met huisgerookte zalm en mini broodje
Yoghurt met vers fruit
Homemade chocolade brownie
€29 per persoon
Kids formule:
Vers fruitsap
Zacht bolletje kaas
Sushi van brood met huisgemaakte choco
Donut
Snack groentjes
€ 14 per persoon

Jaarlijkse vakantie tijdens de bouwvakantie. Terug geopend voor reservaties vanaf 3 augustus 2022.
3. Eeden
Warandestraat 40
2300 Turnhout
0476 23 04 24
eva@eedenturnhout.be
Bij Eeden kan je terecht voor een veggie of vegan picknick gemaakt van biologische producten.

APERO (veggie of vegan) €15 pp
Hartige hapjes (dipjes, hapjes, …)
Homemade ice tea of homemade limonade
SWEET (veggie of vegan) €15 pp>
Assortiment kleine gebakjes en seizoensfruit
Homemade ice tea of homemade limonade
LUNCH (veggie of vegan) €22 pp
Dipjes
Mini quiche
Quinoa salade
Mini clubsandwich
Gebakje
Homemade ice tea of homemade limonade
Je krijgt de picknick mee in een mand met herbruikbare verpakkingen, hiervoor betaal je een waarborg van €10.
Op vraag kan de picknick glutenvrij, suikervrij, ... aangepast worden
Voor meer details en reservering (minstens 2 dagen op voorhand) kan je terecht op de takeaway
4. Klein Engelandhoeve
Klein Engeland 29-35
2300 Turnhout
014 82 81 00
bc.kleinengeland@turnhout.be
Wil je gaan wandelen in het Turnhouts Vennengebied en heb je zin in een picknick met streekproducten ? Dat kan!
Je moet enkel minstens 2 dagen op voorhand reserveren via het Bezoekerscentrum, bc.kleinengeland@turnhout.be of telefonisch
via 014 82 81 00.
Een picknickrugzak kost €15 per persoon voor volwassen en €8 per kind.
http://www.kleinengelandhoeve.be/picknick/
5. Veldekenshof
Veldekensweg 1b
2300 Turnhout
0468 115 261
info@veldekenshof.be
Een heerlijke picknick voor twee personen in handige rugzak!
Picknick voor 2 personen: €30
2 flesjes bruis of plat water
2 flesjes fruitsap van Drie Wilgen
Portie Postel kaas & salami met mosterd
Huisbereide Humus & Crackers

2 broodjes van Kaat Roels met boter
Twee porties Postel kaas & Boerenham
Omeletje
Flesje Cava (+5€)
Twee glazen wit of rode wijn (+3€)
Geniet van onze 'korte keten' producten tijdens een wandeling, fietstocht of bij je thuis.
Reserveren minimum 2 dagen op voorhand via mail : INFO@VELDEKENSHOF.BE
Ophalen kan tijdens onze openingsuren.
https://www.veldekenshof.be/
6. Kaailekker
Nieuwe Kaai 8
2300 Turnhout
014 73 70 02
www.kaailekker.be/contact
Een picknickbox met een “kaailekker” broodje smos kaas/hesp en drankje (excl. alcoholische dranken) naar keuze kost 9,50 euro
per persoon
Reserveren doe je bij voorkeur één dag vooraf telefonisch op het nummer 014 73 70 02.
7. Svilla
Kastelein 65
2300 Turnhout
014 73 49 98
info@svilla.be
Picknick Break
overnachting in onze Luxury + Room voor 2 personen
uitgebreid ontbijtbuffet
gebruik badjas en slippers
picknickmand
gebruik fietsen
190.00 per overnachting

8. Panache
Grote Markt 54
2300 Turnhout
014 42 27 93
panachee@telenet.be.
Picknickzakjes gevuld met twee broodjes, drankje en toetje kosten 12 euro per persoon.
Reserveren doe je 1 dag op voorhand via het online formulier.
Gesloten op 22 en 23 juli en van 8 tem 29 augustus 2022.

