
Luxe picknick 
  

 
Samen met je gezin, familie, vrienden of partner een dagje toeren met een 
2Pk’tje, Dyane of Méhari. Maak er een leuke dag van met een goed gevulde 
luxe picknickmand. Op onze gratis routes zijn verschillende mooie locaties 
die zeer geschikt zijn voor een gezellig picknick, meer informatie over 
picknickplaatsen kan je hier terugvinden. Je krijgt ook een picknickdeken, 
borden & bestek (herbruikbaar & terug te brengen) en vuilzakje mee, zodat je 
zelf kan bepalen waar je wilt genieten van de rijk gevulde luxe 
picknickmand. Een luxe picknick is reeds mogelijk vanaf 2 pers. tot …  

 

Per 2 personen per auto 

Picknickmand gevuld met: hummus, broodstengels, tzatziki, guacamole, nacho’s, olijven, 

meergranenbrood, mix van mini wraps, gerookte zalm, confituur, quinoasalade, fruitsalade, guilty 

sweets, 2 drankjes 

• 2pk / Dyane: € 120,00 p.p 
• Méhari: € 130,00 p.p. 

 

Per 4 personen per auto 

Picknickmand gevuld met: hummus, broodstengels, pastasalade, olijven, mix van mini wraps, 

meergranenbrood, gehaktballetjes, zoet beleg, flatbread, tzatziki, kerstomaatjes, komkommersalade, 

guilty sweets, 4 drankjes 

• 2pk / Dyane: € 75,00 p.p 
• Méhari: € 80,00 p.p. 

 

Prijzen incl. 1 dag huur van de wagen (09u30 - 17u30), romantische picknick, 
verschillende routes, picknickdeken als herinnering (1 per wagen) , … 
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Broodjeslunch 
  

 
 

Samen met je collega’s, familie en/of vrienden een dagje toeren met enkele 
2Pk’tjes, Dyane of Méhari. Maak er een leuke dag van met een 
verrassingsbrood. Op onze gratis routes zijn verschillende mooie locaties die 
zeer geschikt zijn voor een gezellig picknick, meer informatie over 
picknickplaatsen kan je hier terugvinden.  

 

 

 

Vanaf 6 personen tot … 

De broodjes zijn belegd met krab, zalm, garnaal, kaas, 

hesp & prépare.  Er worden 5 sandwiches + 1/2L water 

per persoon voorzien. Je kan kiezen met of zonder 

groentjes.  

 

• Zonder groentjes: € 10,00 p.p 
• Met groentjes: € 12,00 p.p 

 

Prijzen excl. huur van de wagen maar 
incl. verrassingsbrood, water & 
verschillende routes, …  
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