ten laatste 5 dagen op voorhand te
bestellen

PICKNICKBOX ROMANTICA :
vanaf 2 personen

€ 16.50* / PP

Bij een romantische picknick horen heerlijke hapjes en een glaasje bubbels! Er
worden 8 verschillende koude tapas zorgvuldig voor u bereid en een fris flesje
cava "Grans Moments " (38cl) wordt mee in uw box gestoken ( met glazen ).

PICKNICKBOX FAMILIA :
vanaf 4 personen

€ 18,00* / PP

Trekken jullie er graag op uit met het gezin of met vrienden? Neem onze
picknickbox mee en maak er een gezellige uitje van!
Assortiment van 12 verschillende koude tapas + fruit + fruitsap of huisbereide
iced tea.

PICKNICKBOX LUNCH DE LUXE:
vanaf 4 personen

€ 21,50* / PP

Wil je graag een volledige lunch , gezeten op een picknickdekentje ergens aan
het water? Dat kan met deze box, niemand zal met honger moeten verder
wandelen.
Assortiment 12 verschillende koude tapas + brood met verse
tapenade/humus/kruidenkaas + gazpacho + fruit + fruitsap of huisbereide iced
tea

EXTRA'S :
·Cava Grans Moments Brut 75 cl : € 18,50** /fles
·Grans Moments Brut 38 cl: € 13,00** / fles
·The Wine People - Canapi Grillo (Ita-wit ) vegan : € 14,00** / fles
·Philippe de Charmille Chardonnay (Fr) : € 13,50** / fles
·Vin de France - La Bastille Cabernet rosé € 13,50** / fles
·Vers fruitsap : € 3,50* / pp
·Sangria met fruit: € 16,00**/liter
. huur flessenkoeler : € 2,00
. huur picknickdeken: € 10,00 ( borg 35 euro )
Alles wordt gekoeld geleverd of afgehaald ( volgens afspraak ). Alle tapas zijn verpakt in
tapasdoosjes met deksel zodat u ze nog zelf makkelijk koel kan bewaren in uw koelkast tot u op
picknick vertrekt.

*prijzen excl.12% BTW
**prijzen excl.21% BTW
prijzen zijn onderhevig aan prijsschommelingen

W: WWW.WHATSCOOKING4U.BE
F: /WHATSCOOKINGPAELLA
T: 0476 88 78 93

