
Vredestein Cycling Zandvoort Eten en Drinken arrangement 

 

Gedurende de hele dag 

Dranken gedurende de dag Gedurende de hele dag worden er 

diverse dranken vanaf de bar geschonken: 

Koffie & thee, plat en bruisend mineraalwater,  

diverse frisdranken, sportdranken 

Snack buffet  

We verzorgen een snackbuffet en vullen deze de gehele dag 

bij: 

Handfruit; bananen, appels & peren 

DAY-fruitrepen & koeken 

Chocoladerepen zoals; Snickers & Mars 

 

08:00 – 10:00 Ontbijtbuffet zondag 12 juni 

Dranken ontbijt Voor een kickstart van de dag serveren wij 

vanaf buffet een gezond en voedzaam ontbijt. 

Diverse smoothies met fruit en groenten; 

Spinazie, banaan en blauwe bessen 

Boere  nkool, banaan en mango  

Daarnaast schenken wij vanaf de bar:  
 
Koffie & thee, mason jars met fruit- en kruidenwater, 
vruchtensappen  

 
Ontbijt invulling  

-Kokos smoothie bowl, amandelmelk, kokos, ananas, 
banaan afgetopt met vers fruit en granola 
-Yoghurt met granola 
-Bananenbrood 
-Gekookte eieren 
-Landbrood met divers beleg: 

-Luxe kaassoorten zoals boerenkaas en Oude 
Leidsche 
-Fijne vleeswaren zoals beenham, kipfilet en 
rookvlees 
-Hummus 
-Zoet beleg zoals jam en pindakaas 
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13:00 – 15:00 Lunchbuffet zondag 12 juni 
Lunch invulling  
Tijdens de lunch serveren vanaf buffet een lunch waar de 
fietsers extra energie van krijgen. 
 

Koffie & thee, mason jars met fruit- en kruidenwater, 
 diverse frisdranken en sportdranken 

 
Desem en meergranenbrood met divers beleg: 
Smeuige chevre, gegrile aubergine en pittenmix 
Makreelmayonaise, zure bom en kappertjes 
Gerookte hoenderborst, ontbijtspek, tomaat en 
kropsla 
Old amsterdam, pompoenhummus, rode mizuna,  
pitten en zaden 

 
Verschillende kleurige groentewraps met: 
Gebakken kipfilet gemarineerd in hoisin 
Mozzarella, zongedroogde tomaat, rucola en 
zonnebloempitten  
 
Diverse salades: 
Parelgort salade met avocado, spinazie, gerookte 
 amandelen en feta 
Caesar salad: Romeinse sla, tomaat, komkommer, 
 gegrilde kip,gekookt ei, Parmezaanse kaas en 
 ansjovisdressing 
 

 18:00 – 20:00 Dinerbuffet zaterdag 11 juni 
Dranken diner  
Het Italiaans geïnspireerde diner wordt geserveerd vanaf 
een buffet. Onze gastvrouwen en -heren schenken de 
volgende dranken: 

Diverse frisdranken, mason jars met fruit- en 
kruidenwater, bruisend mineraalwater, 0.0% 
Witbier, 0.0% Heineken bier 

 
Alcoholvrij bier is een ideale isotone sportdrank om het 
vochtgehalte en diverse voedingsstoffen op peil te krijgen. 
 
Diner invulling  
Voorgerechten  

-Salade caprese: Mozzarella, tomaat, pesto en 
 mesclun  
-Panzanella salade: brood, tomaat, olijven, rode ui 
 en kappertjes Tomatensoep met kruidenolie 
-Landbrood met olijven tapenade & roomboter 

Warme gerechten 
Gehakt lasagne met groente en oude kaas 
Penne pasta a la funghi en groente kruiden 
Pasta pesto met kip, broccoli, rode ui en knoflook 
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Aanmelden? 
 
Ben jij geïnteresseerd in deze culinaire verzorging als 
extra beleving van jouw fietsavontuur? 
Stuur dan een mail naar leroy@exventure.nl  
 
 
Kosten p.p: € 100,- 
 
Liever alleen een diner, ontbijt of lunch of een pakket 
op maat? 
Vraag naar de mogelijkheden via leroy@exventure.nl  
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