De Kiosk
ARRANGEMENTEN

zoeven＆
proeven

zoeven & proeven
Tour door Brabant met een retro scooter of e-chopper
Verken de prachtige omgeving van natuurpark Loonse en
Drunense Duinen. Maak een mooie rit naar de prachtige
vesting Heusden, breng een bezoek aan de oude binnenstad
van Den Bosch of rijdt naar het altijd gezellige Oisterwijk.
Kies voor een nostalgische scooter in jaren 60 stijl of
een hippe, moderne e-chopper. Alle motoren zijn voorzien
van hedendaagse technieken. Rijden op de huurscooter is
simpel: je hoeft alleen gas te geven (en op tijd te remmen) om
van het Brabantse land te genieten.
Voor wie|
Een leuke activiteit voor een personeelsuitje,
bedrijfsevenement of gewoon een gezellig dagje uit. Huur
een retro scooter of e-chopper en boek er een picknickmand
bij. Stop onderweg op een mooi plekje en geniet van een
lekkere lunch of borrel.
Wensen?
Heb je specifieke wensen? Wil je je dagje zoeven combineren
met bijvoorbeeld een overnachting, borrel of feest? Neem
contact met ons op. Wij denken graag met je mee!

zoeven & proeven | touren door Brabant
Ontdek Brabant op een retroscooter of e-chopper en zoef
een halve of een hele dag langs de mooiste plekjes.
halve dag | 3-gangen menu | 62.50pp

Tussen 12.30 uur en 13 uur haal je de scooters op
bij Scooterverhuur Brabant. Vervolgens word je verwacht bij
de Kiosk voor koffie of thee en appelgebak. Hierna brengt
een mooie route je langs de Loonse en Drunense duinen of
het prachtige Oisterwijk. Rond 16.45 uur worden de scooters
weer ingeleverd en rijd je met eigen vervoer naar de Kiosk.
Hier geniet je van een heerlijk 3-gangen diner.
hele dag | 3-gangen menu | 72.50pp

Tussen 10 uur en 10.15 uur haal je de scooters op
bij Scooterverhuur Brabant. Vervolgens word je verwacht
bij de Kiosk voor koffie of thee en appelgebak. Hierna volg je
de prachtige route "Maas en Duinen". Rond 16.45 uur worden
de scooters weer ingeleverd en rij je met eigen vervoer naar de Kiosk.
Hier geniet je van een heerlijk 3-gangen diner.

zoeven & proeven | picknick
Wat is er nu heerlijker dan tijdens een mooie tocht op de scooter
ergens op een mooi plekje te stoppen en te genieten van
een lekkere picknick?
picknick | lunch | 25 / 2p

Broodje achterham, broodje boerenkaas
Tapenade, crackers
Vers fruit
Brownie, boerencake
Sapje van Schulp
picknick | borrel | 37.5 / 2p

Fles Folenvie Pink rose / 4 biertjes
Prosciutto, Fuet, Boerenkaas, Manchego
Gemarineerde olijven
Gebrande noten
Stokbrood, kruidenboter
Tapenade, crackers
Boek je scooter- of e-chopperarrangement via www.cafedekiosk.nl

Prijzen zijn exclusief extra consumpties
Voor de scooterverhuur werken wij samen met Scooterverhuur Brabant

