Een culinaire ﬁetstocht
langs lokale voedselmakers in het Eemland
Het is weer herfst én het is bijna Dutch Food Week! Heb je ook
zo’n zin om de stad uit en naar buiten te gaan? En hou je van
lekker eten? Doe dan op 16 oktober mee aan onze herfst editie
van de farm food ﬁets tour in het Eemland.
Op 17 april organiseerden we voor de eerste keer de farm food
ﬁetstour en het was een prachtige dag, er deden 200 enthousiaste
ﬁetsers mee en we ontvingen heel veel positieve reacties van
deelnemers! We kijken dan ook uit naar de tweede editie. Op
deze culinaire ﬁetstocht langs voedselmakers in de omgeving
van Amersfoort maken onze chefs speciaal voor deze tour –en
dus voor jou– iets lekkers. Ook maak je kennis met lokale voedselproducenten en met hoe ze hun producten maken.
De ﬁetstocht is ongeveer 35 km waarbij je onder het genot van
een drankje de lekkerste gerechtjes proeft. Een ticket kost € 32,50
per persoon en is inclusief 5 gerechtjes van lokale bodem en 2
drankjes.
Woon je wat te ver weg? Je kunt je auto parkeren op bij enkele van
onze lokaties en vanaf daar het rondje ﬁetsen.
Goed om te weten: de culinaire ﬁetstocht Eemland is ook in een
vegetarische variant, je kunt bij het kopen van een ticket kiezen
voor een vegetarische tour.
De tickets zijn limited en non-refundable. Mocht je niet willen of
kunnen ﬁetsen en als het weer minder goed is: je kunt de tocht
ook met de auto doen.

Datum: zaterdag 16 oktober
Tijden: start tussen 11.00 en 12.00 uur.

uiterlijk om 16.30 op laatste stop aanwezig

Start: op een locatie naar keuze (Bunschoten, Nijkerk, Baarn of Soest)
Kosten:

€32, 50 (inclusief gerechtjes en drankjes)

Dit krijg je: een paar dagen van te voren krijg je een mail met

de route, inclusief digitale stempel kaart en tips voor onderweg,
digitaal toegestuurd (houd voor de zekerheid je spam box in de gaten) .
Op de lokaties ontvang je informatie over en kun je rondkijken bij
de lokale voedselproducenten.

Dit proef je: 1 X een gerechtje & drankje

3 X een gerechtje (de drankjes zijn hier niet
inbegrepen, maar uiteraard wel te koop)

1 X taart & kofﬁe/thee
Alle inbegrepen gerechtjes en drankjes ontvang je op vertoon van
je ‘stempelkaart’ en ticket.
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