
 

UITLEG WANDLEING ZOMER 2022 
 

Aankomst – met een drankje  

• Koffie, thee, Cappuccino of een verkoelende Iced latte keuze uit karamel, hazelnoot of vanille 

• Vanille of chocolade muffin 

 

Wandeling  

• Geef een papiertje met de wandeling QR codes mee 

• Leg even uit hoe de Qr code werkt   

• Scan even de deal  
 

Terugkomst – lunch   

 

• Reserveer een tafel  

• Serveer de lunch aan tafel  

• Panini, wrap of sandwich met kip, zalm of humus.  

• Lunch in IJskoud glaasje citroenlimoncello limonade en een kopje koffie of espresso ter 
afsluiting 
 

  

Zie hieronder voor de uitgebreide uitleg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITLEG WANDLEING ZOMER 2022 



 

Via Social deal kunnen mensen bij ons weer een wandeling boeken. Hier zitten natuurlijk allemaal 

lekkere dingen bij. Wanneer klanten zo’n social deal hebben gekocht kunnen ze zich op woensdag tot 

en met zaterdag melden vanaf 09.30. Ze krijgen dan als ontvangt het volgende: 

• Koffie, thee, Cappuccino of een verkoelende Iced latte keuze uit karamel,  hazelnoot of 
vanille 

• Vanille of chocolade muffin  
 

We hebben bij ons geplastificeerde a4-tjes liggen om de route met de telefoon te scannen. Hierna 

kunnen mensen via de routeyou app zelf de route navigeren. Ze kiezen na het scannen van de code 

voor de gewenste afstand en klikken dan op het icoontje van de ‘wereldkaart’ (zie foto hieronder). 

Hierna kunnen ze beginnen aan hun wandelroute. Na terugkomst krijgen ze 

van ons keuze uit het volgende: 

• Panini, wrap of sandwich met kip, zalm of hummus.  

• IJskoud glaasje citroenlimoncello limonade en een kopje koffie of 
espresso ter afsluiting.  

 

WERKWIJZE: 

1. Controleer in de ochtend hoeveel wandelingen er geboekt staan via 
de Social deal app. Haal de benodigde muffins + 4 extra uit de vriezer 
en laat deze bovenop de oven ontdooien. De extra muffins kunnen 
we los verkopen en zo heb je altijd voldoende keus.  

2. Zorg dat er voldoende brood, wraps en panini’s klaar liggen. 
3. Bereid alvast de citroenlimoncello limonade voor. Deze moet goed 

koud zijn voor wanneer iedereen terugkomt van de wandeling! 
 

Bij binnenkomst scan je met de tablet via de Social Deal app de voucher. 

Hierna hebben mensen hun voucher ingewisseld en kunnen ze hun ontvangstdrankje + muffin 

bestellen.  

 

 


