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Hoogstraten heeft zoveel te proeven. We hebben troeven met de lekkere Hoogstraatse aardbeien, 
kersen, tomaten, blauwe bessen, confituren, sappen, bieren, wijn, kazen, enzovoort …..  
Maar ook prachtige zalen, restaurants, brasseries en andere zaken met geweldige koks waar we trots op 
mogen zijn!! 
Samen met onze collega ondernemers maken we er een lekker, gezellig en mooi stadje van waar we 
kunnen genieten en vertoeven. 
  
La belle Belgique wil graag de Hoogstraatse producten laten proeven aan iedereen. 
Om die reden engageert La belle Belgique zich om zoveel mogelijk met lokale en streekgebonden 
producten te werken. 
 
We bieden dan ook graag vanaf heden picknickmanden aan met lokale producten, die ideaal zijn om te 
genieten in de prachtige Hoogstraatse natuur. 
 
We willen met deze manden iedereen laten genieten op hun manier en hun momentje, maar wel 
milieubewust. Zo verpakken we alles in porselein en glaswerk en kan het leeggoed vuil (maar netjes) 
worden opgehaald/afgeleverd op een afgesproken punt, zodat er geen afval achterblijft in de natuur.  
 
De inhoud van de manden bestaat standaard uit onderstaande producten, maar is in samenspraak aan te 
passen.  
Het is ook mogelijk te kiezen voor een verrassingsmand, waarbij we op de laatste moment kijken wat er 
aan prachtige producten beschikbaar zijn. 
 
Standaardpakket: 

• De chocolademousse maken we zelf met Belgische chocolade. 

• Het dessertje met blauwe bessen heeft een basis van mascarpone met blauwe bessensap 

• Yoghurt van het Vaneleke uit Merksplas 

• Drinkyoghurt met aardbeiensmaak van de Meirhoeve 

• Seizoensgebonden fruit – aardbeien, appels, peren, bessen, … van Hoogstraatse tuinbouwers 

• Confituur van Local harvest 

• Vers gebakken brood 

• Heerlijke, ambachtelijke wafels gebakken met eieren van ’t Kakelhof 

• Salade met aardappel/pasta salade en verse groenten (1 pp) 

• Verse gesneden groenten (oorsprong BE) met een cocktail sausje 

• Tapenades:  hummus van tomaat en geitenkaas, pesto, guacemole 

• Wrap met gerookte zalm van Het Vishuys 
 

In de afhaalmand zit een dekentje, 1 keukenhanddoek, mes, vork, lepeltje, bord en een stok 
speelkaarten, zodat je een hele middag gezellige spelletjes kan spelen. 
 
De prijs voor een picknickmand voor 2 personen is 35 euro, maar is uit te breiden en/of aan te passen 
naar wens. 

Proef vers, 

lekker en 

lokaal. 

Samen 

sterk, steun 

eigen streek! 


