Fruits de Mer bij de Caps (extra
afreis)
Smullen van de Zee
Heerlijke Fruits de Mer
Begeleiding door een Frans-Vlaanderen-kenner
Extra afreis

Op 8 oktober 2021
Referentienummer: 21D0810FRUI
€ 69 per persoon

Onze mening:
Cultuur
Natuur
Fysiek

We beginnen onze dag met een frisse neus die we halen bij de twee caps. We klimmen uit de Vlaamse
kustvlakte en het zand naar de kalkrotsen en rijden zo via de kustweg richting Cap Gris Nez. Daar is er tijd om
te verkennen en een stukje te wandelen. We vervolgen richting Wissant, de baai die tussen de twee caps
verborgen ligt. Een heerlijk mooi dorpje, ideaal voor een kleine wandeling. De laatste stop van de voormiddag
ligt aan de Cap Blanc Nez.
We zakken af tot in het dorpje Escalles onderaan de Blanc Nez voor ons heerlijke middagmaal met Fruits de
Mer. De chef serveert u een halve krab, rose en grijze garnalen, bigorneaus, wulken, salicorne, 3 langoustines
en 5 oesters. Voor zij die ons vergezellen en die geen Fruits de Mer lusten (gelieve dit bij inschrijving te laten
weten) voorzien we een driegangenmenu in dezelfde prijsklasse.
Voorgerecht: Taartje van zeebarbeel
Hoofdgerecht: Canard à l’Orange, Gratin Dauphinois en groenten
Nagerecht: Nougat Glacée, frambozencoulis met slagroom à la vanille.
Als we klaar zijn met het heerlijke zeevruchtenplezier vervolgen we onze route dwars door het mooie
Frans-Vlaanderen naar het hoogste punt van de Franse Westhoek, de Casselberg. Er is tijd om de omgeving
van de markt met onze gids te verkennen en om te genieten van een terrasje op de markt.
Daarna keren we terug naar Moorslede.

Inbegrepen
Middagmaal met Fruits de Mer

Opgelet!
Wie geen Fruits de Mer lust, gelieve dit bij inschrijving te laten weten. (alternatief menu wordt voorzien).

Opstapplaatsen
08u00 Parking Reizen Patteeuw Moorslede
08u20 Ieper station
08u40 Veurne bakkerijmuseum

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede
Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website of bij
de infopagina in de brochure.

