
Atelier

LEKKERE LUNCH PICKNICK COMPLEET EXTRA GROEN

2 zachte broodjes p.p.
margarine
zoet beleg
1 stuk fruit p.p.
koekje of cakeje
sinaasappelsap of
water
thermos�es ko�e of
thee

TELEFOONNUMMER:

Bestellijst picknickmand
NAAM:

E-MAIL ADRES:

DATUM: AANTAL  PERSONEN:

TIJD VAN AFHALEN: TIJD VAN TERUGBRENGEN:

Gaat de mand mee met de �ets of auto?       Ja/Nee Extra picknickkleed huren   Aantal:

2 zachte broodjes p.p.
margarine
divers beleg
gekookt eitje
1 stuk fruit p.p.
koekje of cakeje
sinaasappelsap of
water
thermos�es ko�e of  thee

2 zachte broodjes p.p.
margarine
divers beleg
gekookt eitje
2 stuks fruit p.p.
salade
divers gesneden
groenten
sinaasappelsap of
water
thermos�es ko�e of
thee

2 personen mand €35,- 
extra persoon €10,-

2 personen mand €38,- 
extra persoon €12,-

2 personen mand €40,- 
extra persoon €12,50

ALLERGIEËN:GLUTENVRIJ VEGETARISCH VEGANIS-

Is de picknickmand leeg, dan lever je hem weer bij Atelier Anders in met alle toebehoren. Dus ook de vuile vaat 
en groenafval. Atelier Anders motiveert het genieten van natuur, maar ook een schone natuur.

Het is mogelijk om een gemakkelijker vervoerbare
picknickmand mee te krijgen, zoals een rugtas of �etstas.

Een extra kleed (ca 130 x 170 cm) huren kost €7,50

Na het reserveren van de picknickmand ontvangt u een factuur, na betaling staat de reservering vast. 
U mag de mand één hele dag in het bezit houden en mee nemen naar uw eigen plek of mee op pad. 

Bent u niet in de gelegenheid om de mand dezelfde dag terug te brengen dan dient u dat bij de aanvraag aan te geven, waarna we in overleg gaan.
U draagt na het huren van de mand zelf de verantwoordelijkheid voor diepstal en/of beschadiging. Wanneer u de mand niet onbeschadigd met alle toebehoren terug brengt, 

zal Atelier Anders een schadevergoeding in rekening brengen. © 2020

Een picknickmand bestelt u vanaf 2 personen. Daarna betaalt u per persoon bij. 
Elke picknickman bevat één picknickkleed.

Broodje met beleg

Jonge kaas

Oude kaas

Brie met honing en walnoten

Roomkaas

Mozerella

Smeerpathe

Filet american

Salami

Kip�let

Eiersalade

Tonijnsalade

Drinken

Ko�ekan

Theekan

Sinaasappelsap

Water

Chocolademelk

Wit Bruin

Aantal

PICKNICKMAND LEKKKERE LUNCH
Aantal

Fruit

Peer

Appel

Druiven

Banaan

Seizoensfruit

Aantal

Extraatjes

Cakeje

Koekjes

Eitje

Opmerkingen of wensen

Aantal


