Bereide Maaltijden Expeditie Buitengewoon
in samenwerking met Iverans Olmen

Dag 1 Overnachting Keiheuvel
Levering pakket ten laatste om 16u, pakketten worden in de koelkast van het verblijf geplaatst.
Er is een combi-oven aanwezig in het verblijf
*DINER
Aperitief:
Kaas- en salamiblokjes + een zakje chips (40g/per kind)
+
Pasta: we voorzien 2 soorten pasta’s om op te warmen (spaghetti met bolognaisesaus + macaroni
ham/kaas) (+ afbakbroodjes en botertjes)
Er wordt ook een dessertje per persoon voorzien. (bv chocomousse, pudding, tiramisu, …)
*ONTBIJT
Ontbijtpakket volwassene:
- mix van pistolets (afbak) en sandwiches
- mini koffiekoekjes/croissants (afbak)
- charcuterie en kaas, smeersalade, zoet beleg
- yoghurt (1 potje/pp)
- handfruit (bv banaan, aardbeien, appel, peer, druiven enz)
- een omeletje met spek om op te warmen
Ontbijtpakket kind:
- sandwiches
- zoet beleg
- mini-donut/mini-muffin
- yoghurt
- handfruit
- een american pancake (op te warmen)
*LUNCH
Er worden extra afbakbroodjes voorzien voor de ochtend zodat men ’s morgens een lunchpakketje
kan samenstellen.

Dag 2 Overnachting Pastorij Olmen
Levering pakket ten laatste om 16h, pakketten worden in de koelkast van het verblijf geplaatst.
Er is een combi-oven aanwezig in het verblijf
*DINER
Aperitief:
Kaas- en salamiblokjes + een zakje chips (40g/per kind)
+
BBQ-pakket volwassene:
- een slaatje in een bowl (sla, tomaat, komkommer, gesneden wortelen, hardgekookt eitje, …)
en sausjes
- BBQ-worst, kipfilet en gemarineerd spek
- enkele broodjes + boter
- een dessertje (bv chocomousse, pudding, tiramisu, …)
BBQ-pakket kind:
- een klein slaatje in een bowl (kleinere versie van de volwassenen) en sausjes
- een chipolata-worst
- een dessertje
*ONTBIJT
Ontbijtpakket volwassene:
- mix van pistolets (afbak) en sandwiches
- mini koffiekoekjes/croissants (afbak)
- charcuterie en kaas, smeersalade, zoet beleg
- yoghurt (1 potje/pp)
- handfruit (bv banaan, aardbeien, appel, peer, druiven enz)
- een omeletje met spek om op te warmen
Ontbijtpakket kind:
- sandwiches
- zoet beleg
- mini-donut/mini-muffin
- yoghurt
- handfruit
- een american pancake (op te warmen)
*LUNCH
Tapasbordje volwassenen:
- een doosje gevuld met tapas + 2 broodjes (afbak)
Belegde sandwich kinderen:
- er worden extra sandwiches voorzien voor de ochtend zodat men ’s morgens een
lunchpakketje kan samenstellen voor de kindjes
Extra’s:
. Wij voorzien broodzakjes waarin men het afgebakken brood kan bewaren indien men
lunchpakketjes maakt voor onderweg.
. Er worden ook servetten meegeleverd + wegwerp-messen die kunnen dienen voor onderweg.
Niet inbegrepen: Dranken
Koffie, thee en water inbegrepen in het verblijf.
Verdere dranken aanwezig in de ijskast tegen betaling .

Belangrijke opmerkingen:
-

Het gekozen maaltijdpakket wordt in het boekingssysteem automatisch voor het gehele
gezelschap toegevoegd, bevestig dus als aantal op de boekingspagina gewoon ‘1’ , dan
wordt het gekozen maaltijdpakket voor het volledige gezelschap toegevoegd.

-

Als je een volwassen maaltijdpakket wilt ontvangen voor een persoon jonger dan 18 jaar,
boek het ‘kind’ dan als volwassene op de boekingspagina, de prijs voor het verblijf verschilt
niet, enkel de prijs voor het maaltijdpakket

-

Alle maaltijden zijn ook allen te verkrijgen in vegetarische variant.
Boek de gewenste maaltijdpakketten en stuur na boeking een mailtje naar
info@ontdekbalen.be, samen met data van reservatie en het aantal personen dat een
vegetarisch pakket wenst. Info ivm allergieën ed; kunnen ook op dit adres gemeld worden
na boeking.
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