Picknick met streekproducten
Format:
We zouden graag hebben dat er in verschillende steden/gemeenten op mooie plekken gezellige
picknicks georganiseerd worden met streekproducten. Je kan dit zelf of samen met andere
ondernemers organiseren. Je kan opteren om dit één of meerdere keren te organiseren, of je kan
ook een soort van permanent aanbod creëren.
We gaan uit van een lunchformule, maar ontbijt- of aperitiefformules zijn zeker ook een optie, al
dan niet op dezelfde dag. Geef zeker aan wat jullie zien zitten.
Sowieso zou er een aanbod moeten zijn voor volwassenen en een aanbod voor kinderen.
Daarnaast lijkt het ons ook een goed idee om voor de volwassenen twee of drie versies aan te
bieden: gewoon versus luxe en eventueel iets voor “de kleine eter”.
Aanbod:
Het is belangrijk dat de picknick bestaat uit lokale en streekproducten. Het zou ook goed zijn
mocht er ook een vegetarische optie zijn. De picknick kan uiteraard ook volledig vegetarisch zijn.
We zouden graag hebben dat de picknick op een duurzame manier verpakt wordt: in een
mandje, ecobox, … Indien nodig kan een waarborg gevraagd worden voor de verpakking.
Prijs:
We zouden graag hebben dat de picknicks ruim toegankelijk zijn. We denken aan onderstaande
prijzen, maar uiteindelijk bepalen jullie zelf wat haalbaar is:
Volwassenen:
•
•
•

gewoon: 15 à 20 euro
optioneel: luxe: 20 à 25 euro
kleine eter: 10 euro

Kinderen:
•
•

gewoon: 7 à 10 euro
kleine eter: 5 euro

Locatie:
Het picknickverhaal komt mooi tot zijn recht op een mooie locatie. (in het groen, mooi uitzicht,
langs het water, … ). We kunnen jullie helpen met het zoeken naar een locatie of met het
afstemmen met de gemeente hierover.
Timing:
We denken dat de periode april – september hiervoor een geschikte periode zou zijn. Je kiest zelf
of je dit éénmalig of meerdere keren wil organiseren.

