
15 en 16 januari 2022

Wij samen   On Tour
“ “

‘We creëren een avond met heerlijk eten, drinken, gezelligheid, inclusief overtocht per veerpont, waarin we tóch rekening kunnen houden met de Corona-situatie op dit moment. Op beide dagen zijn er vier startvakken van een half uur (16:00 – 16:30, 16:30 – 17:00, 17:00 – 17:30, 17:30 – 18:00).

2022

editie

een prachtige en culinaire autoroute door de Noord-Veluwe, Ijsselgebied & Salland



“ “

Herberg de Witte Gans Dalfsen
Restaurant Buitenhuys Heino

Restaurant Fizzy Epe
Restaurant Amuse ‘t Harde
Barista Brothers Hattem

Wij samen    On Tour

Wij samen     Catering- Wedding- Event
                                                                                    Bel; 06 274 207 63, mail; info@wij-samen.nl

De volgende restaurants en foodtrucks nemen deel aan de tour:

Op 15 en 16 januari 2022 gaat Wij Samen Catering – Wedding – Events ‘On Tour’: 
een prachtige en culinaire autoroute door de Noord-Veluwe, Ijsselgebied & Salland 
waarbij u onderweg kunt genieten van gerechtjes van verschillende restaurants. 

Tijdens de Tour nemen wij alle RIVM-richtlijnen 
omtrent covid-19 in acht.
De gerechtjes en drankjes worden door middel van 
een ‘drive thru’ geserveerd.

Deelname is uitsluitend mogelijk door van tevoren tickets 
voor deze tour de kopen. Reserveren kan via ons 
aanmeldformulier op de home-pagina 
van de website www.wij-samen.nl

De prijs p.p. is €59,50 
waarbij eten, 
drinken, startpakket 
en route is 
inbegrepen. 

Op verschillende plekken 
langs de route kunt u 
unieke (fris-)drankjes
bestellen.

on tour“ “

Bij de start van de tour ontvangt iedere deelnemer 
een gevuld startpakket, de route en natuurlijk de 
benodigdheden om te genieten van een diner. On-
derweg zal er gezorgd worden voor entertainment 
en een gezellige sfeer.

Op beide dagen zijn er vier startvakken van een half 
uur (16:00 – 16:30, 16:30 – 17:00, 17:00 – 17:30, 17:30 – 
18:00) waarbij iedere deelnemer een starttijd krijgt 
toegewezen, om drukte onderweg te voorkomen.
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