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Bestel jouw picknick bij De Zilverreiger 
 

 

Naam:  De Zilverreiger, streek- en vlechtmuseum van Klein-Brabant  

Tel: 0478 26 36 17 

E-mail: info@zilverreiger.be 

Website: www.zilverreiger.be  

Adres: Scheldestraat 18, 2880 Weert  

 

Picknickarrangement 
 

Duur:  Van 1 mei tot 31 oktober 2021       

Afhalen op: Alle dagen, volgens afspraak  

Bestellen voor:  3 dagen op voorhand  

Prijs: 12,50 euro per volwassene | 10 euro per kind onder de 8 jaar  

Inhoud: Volwassenen (2 personen)  

 

1 groot stokbrood of kransje wit/grof, boter, huisbereid beleg: 

kip curry, krabsla, eiersla, kaas, hesp of vegetarisch beleg, verse 

groentjes: tomaatjes, geraspte wortelen, komkommer, 

hardgekookte eitjes, sla en dressing, 2 chocolademuffins, 1 

thermos koffie of thee, 2 stukken fruit  

 

Het basispakket kan aangevuld worden met extra gekoelde 

dranken zoals: flesje bruis of plat water 50cl, flesje cola zero 

50cl, flesje lipton ice tea 50cl voor 4 euro, flesje rosé/witte of 

rode wijn 37,5cl voor 12,50 euro, flesje cava 20 cl voor 12,50 

euro, fles cava 75 cl voor 24 euro.  

 

Kind  

 

1 chocoladekoekje, 1 donut, 1 croissantje, 1 cécémel, 1 x nutella 

choco, 1 kinder surprise 

Verpakking: Isothermisch gevlochten picknickmand voor 2 of 4 personen:  

50 euro waarborg (deze waarborg wordt volledig teruggegeven 

bij het terugbrengen van de intacte materialen). 

Een waterdicht picknickdeken, borden, bestek, kopjes met 

onderschoteltjes, wijnglazen (bij extra bestelling van drankjes), 

plastic bekertjes voor de kinderen, zout en peper, 

kurkentrekker/flessenopener, servetten, theedoek, 

keukenpapier, snijplankje, vuilniszak voor het restafval 

Fietsverhuur: In de Zilverreiger kan je een fiets huren. Er zijn: 

- 80 gewone fietsen (10 euro/fiets + 10 euro waarborg)  

- 12 tandems (20 euro/tandem + 25 euro waarborg)  
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- 5 elektrische fietsen (30 euro/e-bike + 30 euro waarborg)  

Bestel je een picknickpakket, dan krijg je 2 euro vermindering op 

een huurfiets.  
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