BOEK DE
VIA BELGICA
PICKNICK!

Ga eropuit deze zomer en ontdek het Rijke Romeinse verleden
van Meerssen en omstreken! Deze wandeling uit de Via Belgica,
Romeins Zuid-Limburg gids voert je langs plekken waar de
Romeinse geschiedenis zich onder de grond verscholen houdt.
Voor of na de wandeling strijk je met een heerlijk gevulde
picknicktas neer in het Proosdijpark. De Via Belgica Picknick is
er al vanaf € 10,- per persoon. Lekker in je eentje, met een
vriendin of met het hele gezin!

Toen de Romeinen 2000 jaar geleden naar Zuid-Limburg
kwamen, lieten ze de toenmalige bewoners van dit gebied
kennismaken met allerlei nieuwe smaken. Ze introduceerden
fruitsoorten zoals kersen, pruimen, druiven en abrikozen.
Maar ook walnoten, wijn, varkens en kippen. Smaken die we
nu nog dagelijks tegenkomen in onze keuken.
Net als de Romeinse keuken is de basis van
de picknicktas eenvoudig: puur en lokaal.
De producten worden verzorgd door
traiteur & delicatessenwinkel Madame
Henriette en Bruncherie SillyDays.
Per persoon € 10,- inclusief:
• een stokbroodje ham, ham-kaas
of gezond
• een flesje sap
• yoghurt
• brownie
• Portofino (aperitiefje zonder alcohol)
• potje stroop van de Stroopstooker
uit Bunde
Per kind € 5,- inclusief:
• een croissant met jam of chocopasta
• een flesje sap
• snoepzakje
• bon voor een ijsje
Wil je echt uitpakken (of iemand
verrassen)? Breid de picknicktas
dan uit met:
• vers fruit
• koffie, cappuccino,
latte-macchiato of thee
•w
 ijnen van Raar Saint Remy (Chardonnay,
Pinot Grigio, Pinot Noir) € 10,50 per fles of
Prosecco Ruggeri € 14,- per fles
Wil je ook wijnglazen, een picknickkleed en een badmintonset bij je tas?
Tegen een borg kun je er tot
17.00 uur gebruik van maken.

viabelgica.eu

WANNEER EN WAAR BOEK JE
JOUW VIA BELGICA PICKNICK?
Je kunt de picknick tot 1 oktober
2020 boeken bij SillyDays van
donderdag t/m zondag van
09.00 uur tot 18.00 uur.
Bestel je tas liefst een hele dag,
maar minimaal 2 uur van te
voren: telefonisch via
043 - 311 21 25 of per e-mail via
info@bruncheriesillydays.nl
Afhalen en betalen kan ter plekke
bij Bruncherie SillyDays, Markt 5
6231 LR Meerssen.

