
FIETSEN MET SMAAK KASTERLEE EN OUD-TURNHOUT 2020 (57,5 km - verkortingen mogelijk)
35 euro per persoon - inclusief een mooie fietsroute en een lekker driegangenmenu zonder dranken



Waar kan je welk gerecht nemen

voorgerecht •	 Clamel	(Oud-Turnhout):	kaaskroketten met slaatje
•	 De	Lint	(Oud-Turnhout):	duo van garnaalkroket en tomaat-garnaal of kleine salade met spekjes en appeltjes
•	 Den	Ysbol	(Oud-Turnhout):	fris slaatje, appeltjes van Roes, ambachtelijke kip/appel/currykroket (een vegetarische vis- of kaaskroket is ook mogelijk)
•	 In	den	Kleyne	Doorenboom	(Kasterlee):	ceasar slaatje, ansjovis, parmezaan of vegetarisch grieks slaatje
•	 Koningsbos	(Kasterlee): kaaskroketten of Iberico ham, tomatensalsa

hoofdgerecht •	 Clamel	(Oud-Turnhout):	videe met frieten/kroketten of vispannetje met frieten/kroketten of vegetarische wok
•	 De	Lint	(Oud-Turnhout):	stoofvlees met frisse witloofsalade met frieten of videe met frieten of vegetarische groentenwok
•	 Den	Ysbol	(Oud-Turnhout):	verse pasta, fijne mediterraanse groenten, tomatensaus, gemarineerde blokjes kipfilet of salade scampi, zelfgemaakte currydressing of 

Oosterse vegetarische wok met rijst
•	 In	den	Kleyne	Doorenboom	(Kasterlee): gepaneerde pladijsfilet, fris slaatje, tartaar of varkenshaasbrochette, warme groenten, champignonsaus of vegetarische  

groentenwok met Quorn
•	 Koningsbos	(Kasterlee): varkenshaasje, slaatje, kruidensaus of kabeljauw, slaatje, tartaar of groentenstoofpotje, ras el hanout

nagerecht •	 Clamel	(Oud-Turnhout):	verwenkoffie of -thee of dame blanche met slagroom
•	 De	Lint	(Oud-Turnhout):	panna cotta met vruchtencoulis of coupe rum-rozijnen en slagroom
•	 Den	Ysbol	(Oud-Turnhout):	vanille ijs met blauwe bessen, verse munt, frambozencoulis en meringue
•	 De	Klein	Cluys	(Kasterlee):	wafel met ijs en fruit of ijscoupe ‘De Klein Cluys’
•	 In	den	Kleyne	Doorenboom	(Kasterlee):	coupe ‘Negresco’ met vanille-ijs, chocomousse en advocaat
•	 Koningsbos	(Kasterlee): chocolade moelleux

Wanneer kan je waar terecht (check onder de tabel ook de openingsuren en vakantieperiodes)

M D W D V Z Z

Clamel Oud-Turnhout X X X X X X

De Lint Oud-Turnhout X X X X X X

Den Ysbol Oud-Turnhout X X X X X

De Klein Cluys Kasterlee X X X X X X

In den Kleyne Doorenboom Kasterlee X X X X X

Koningsbos Kasterlee X X X X

Clamel : keuken open op maandag, woensdag en zondag van 9 tot 19.30 uur en op donderdag, vrijdag en zaterdag open van 9 tot 21.30 uur
De Lint  (www.delintbrasserie.be): keuken open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.30 uur tot 21.30 uur en op zaterdag en zondag open van 16 tot 22 uur 
vakantie: van 13 juli tot en met 6 augustus

Den Ysbol  (www.denijsbol.be): keuken open op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 21.30 uur
De Klein Cluys  (www.dekleincluys): mei en juni open van 13 tot 19 uur, juli en augustus open van 13 tot 21 uur, september open van 13 tot 20 uur
In den Kleyne Doorenboom (www.doorenboom.be): maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag: keuken open vanaf 12 uur  
op zaterdag kan je hier in het kader van het ‘Fietsen met Smaak’ eten bestellen tot 16.30 uur en op zondag tot 18 uur

Koningsbos  (www.koningsbos.be): keuken open op donderdag en zondag van 12 tot 20 uur en op vrijdag en zaterdag van 12 tot 21 uur - vakantie: 13 juli tot en met 6 augustus 
van 14 tot en met 16 augustus aangepaste gerechten van Ofyr barbecue

Reserveren
Als je wil reserveren, mag je volgende gegevens - telefonisch of per mail - bezorgen aan Toerisme Kasterlee of Toerisme Oud-Turnhout: 

 - datum reservatie + uur en locatie van vertrek      
 - naam + gsm-nummer verantwoordelijke      
 - wens je een betaling via factuur: adres vermelden
 - aantal deelnemers          Contact: 
 - locaties waar u 1. voorgerecht, 2. hoofdgerecht en 3. nagerecht neemt     Toerisme Kasterlee, tel. (+32) 14 84 85 19, toerisme@kasterlee.be
 - hoofdgerecht: aantal x vis/vlees/vegetarisch        Toerisme Oud-Turnhout, .(+32) 14 47 94 94, toerisme@oud-turnhout.be


