
Een Tompouce hoort
Erbij! 

Ondanks dat Koningsdag er dit jaar heel anders uit
gaat zien dan normaal, is er geen reden om niet de
verjaardag van onze koning te vieren en lekker te
snoepen van de gebakjes. Ben jij niet vies van een
lekkere tompouce óf moorkop? Haal deze bij
Jacobsbanket in Leiden. Klik hier op de Instagram
voor meer informatie. Ook Bakker van Maanen
komt met een heerlijk uitgebreid oranje
assortiment. Kijk snel hier en bestel ze nu!       

Support your locals! 

Als laatste tip willen wij meegeven; kijk op instagram en websites van horeca gelegenheden in Leiden. 
Deze zijn in deze rare tijden ook online actief. Kijk in het Koningsweekend of er een leuke pubquiz wordt
georganiseerd die je samen met je gezin of vrienden kunt doen. Schenk jezelf een drankje in, zorg voor wat
borrelhapjes of eet nog een lekkere oranje Tompouce, ondersteun de locals doormiddel van deelnemen aan een
gezellige quiz en je middag of avond is compleet!    

KONINGSDAG
VANUIT THUIS 

De horeca in Leiden verzorgt allerlei lekkernijen voor de
verjaardag van de koning. Hoe haal jij het in huis?

Borrelbox voor
volwassenen

Een kaasplank, een charcuterieplank, een
combinatie van de twee inclusief een heerlijke
wijn. Bij Proeflokaal 1574 kun je terecht voor het
héle borrelpakket! Check de webshop en laat je
koninklijk verwennen! Liever bier bij de borrel? Kijk
dan eens bij het Stadsbrouwhuis, deze tapt de
biertjes in halve liter ‘cans’ die je kunt ophalen of
laten bezorgen. Kies hier je favoriet en stuur een
bericht via Facebook . Proost!

Family Brunch aan huis

We moeten er zelf wat van maken dit jaar met
Koningsdag. Omdat we nu niet de terrassen op
kunnen voor een lekkere brunch, kun je deze nu
ook thuis laten bezorgen om het toch feestelijk te
maken voor jezelf en je gezin. 
Klik hier op de website van Kleine planeet om het
leuke idee van een King's Day Brunch aan huis te
bekijken!
 
 

Borrelbox voor het hele
gezin

De Pronck Wilde Weide borrelbox is er eentje voor
het hele gezin! Deze box zit niet alleen vol met
lekkernijen, voor jong en jonger, maar is ook nog
eens leerzaam! Met virtuele boerderij
rondleidingen, een kruidentuin tutorial en
tekeningen. Klik op deze link en verlekker je op
speciaal biertjes, Leidsche kaas, gedroogde worst,
troebele appelsap en nog veel meer! Het is nu
eenmaal toch feest!

Wil je graag sparren over meer ideeën en/of eventueel een teamevent door ons laten organiseren in de toekomst?
Mail of bel ons via info@kwik.eu of 071-5137775.

https://www.instagram.com/p/B_MviNGCB_w/
https://www.bakkervanmaanen.nl/seizoenslekkernijen
https://proeflokaal1574.nl/winkel/?v=796834e7a283&product_count=45
http://stadsbrouwhuis.nl/beer/
https://www.facebook.com/SBHBeertoGo/
https://kleineplaneet.nl/product-category/kings-day-brunch/
https://brouwerijpronck.nl/product/pronck-wilde-weide-borrelbox/

