
 

 

Fietsen en High Tea 

- Onbeperkt Thee met diverse smaken  

- Koffie 

- Karaf ijswater  

- Muffins vanille en chocolade  

- Brownies 

- Scones met slagroom en jam 

- Slagroom soesjes  

- Quiches 

- Diverse sandwiches 

- Diverse Wraps 

- Bonbons  

- Luxe koekjes  

- Mints 
 

- Fietsroute naar keuze 

- Fiets GPS Navigatie met stuur-houder  

Hap & Trap Arrangementen (Fietsarrangementen) 

Bij onze fiets arrangementen krijgt u van ons een moderne GPS fietscomputer mee. Hierdoor kunt u zorgeloos genieten van een van onze op maat gemaakte fietsroutes. De fietscomputer wordt netjes op uw stuur gemonteerd  en de route 

programmeren wij voor u. Het enige wat u nog hoeft te doen is genieten van de fietstocht. Per groep krijgt u 1 GPS computer mee. De borg hiervoor bedraagt 50 euro. Wij hebben diverse fietsroutes met verschillende  afstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunchen, Fietsen en borrelen 

- Ontvangst met een drankje naar keuze 

- Keuze uit een van onze heerlijke warm of 

koud belegde broodjes  

 

- Fietsroute naar keuze 

- Fiets GPS Navigatie met stuur-houder  

 

- Bij terugkomst een Drankje naar keuze 

- Bitterballen met grove mosterd  

Koffie, Fietsen en Lunchen 

- Ontvangst met koffie of thee 

- Appeltaart uit de oven met slagroom  

 

- Fietsroute naar keuze 

- Fiets GPS Navigatie met stuur-houder  

 

- Bij terugkomt een Drankje naar keuze 

- Keuze uit een van onze heerlijke warm of 

koud belegde broodjes  

Een compleet dagje weg  #2 

- Ontvangst met koffie of thee 

- Appeltaart uit de oven met slagroom  

 

- Fietsroute “De achterhoek” 

- Fiets GPS Navigatie met stuur-houder  

 

- Bij tussenstop een Drankje naar keuze 

- Kopje tomatensoep  

- 2 kroketten met boerenbrood 

 

- Vervolg fietsroute “De achterhoek” 

 

- Bij terugkomst een 3 gangen verrassingsmenu  

Een compleet dagje weg  #1 

- Ontvangst met koffie of thee 

- Appeltaart uit de oven met slagroom  

 

- Fietsroute “De achterhoek” 

- Fiets GPS Navigatie met stuur-houder  

 

- Bij tussenstop een Drankje naar keuze 

- Kopje tomatensoep  

- 2 kroketten met boerenbrood 

 

- Vervolg fietsroute “De achterhoek” 

 

- Bij terugkomst een plate gerecht naar keuze  

Fietsen en borrelen #1 

- Ontvangst met koffie of thee 

- Appeltaart uit de oven met slagroom  

 

- Fietsroute naar keuze 

- Fiets GPS Navigatie met stuur-houder  

 

- Bij terugkomst een Drankje naar keuze 

- Bittergarnituur met sausjes 

Fietsen en borrelen #2 

- Ontvangst met koffie of thee 

- Appeltaart uit de oven met slagroom  

 

- Fietsroute naar keuze 

- Fiets GPS Navigatie met stuur-houder  

 

- Bij terugkomst een Drankje naar keuze 

- Luxe Borrelplank, met diverse warme en 

koude hapjes 

Fietsen en High Wine 

- Fietsroute naar keuze 

- Fiets GPS Navigatie met stuur-houder  

 

- Onze High wine bestaat uit 3 glazen 

bijpassende wijnen.  

- Daarbij serveren wij de volgende gerechten: 

- Proeverij plank met o.a. gerookte zalm, 

carpaccio kazen en hammetjes 

- Drie kleine warme hapjes 18.50 pp  22.50 pp  

25.- pp  25.- pp  

26.50 pp  

32.- pp  

50.- pp  60.- pp  


