KARRENMAALTIJD
BLUEBERRY FIELDS
DE DAG ZELF
Bij aankomst op domein Blueberry Fields verzamelt u met uw gezelschap best
aan de pauw (bij de ingang aan de parking). Daar kunt u voldoende afstand
houden. Eén persoon meldt de groep aan in de shop. Daar begint uw avontuur.
U krijgt een wegbeschrijving naar uw “Blueberry-Fields-tuin” in de vorm van
een fotozoektocht. Wij brengen even later de drankjes en gerechten van uw
karrenmaaltijden.
FRILUFTSLIV
In Scandinavië weet men al lang dat het fijn is om in openlucht te zijn. Zij
proberen, in alle seizoenen, zoveel mogelijk hun tijd buiten door te brengen. Zij
hebben er zelfs een woord voor: “friluftsliv” of “leven in openlucht”. Buiten in
de natuur eten hoort daar ook bij. Weer of geen weer, want voor hen bestaat er
geen slecht weer, wel slechte kleding. Voor Scandinavische geneugtes kunt u
dus nu terecht op domein Blueberry Fields: genieten van de cadeaus van de
natuur.
VOOR WIE?
Voor iedereen die het geweldig vindt om zoveel mogelijk in de natuur te zijn.
Voor levensgenieters die zelf willen ervaren dat in de zuivere en frisse
buitenlucht smaken veel intenser zijn. Voor allen die dezelfde lucht wil
inademen en in dezelfde sfeer wil eten als de reeën, everzwijnen en konijnen
die niet veraf zijn. Voor iedereen die een beetje “back to basics” wil. Voor u,
als u achteraf wil kunnen uitpakken met een sterk verhaal over een
“gesmaakte” belevenis.
HET DECOR
In totaal zijn er op het domein 8 tuin-locaties voor een karrenmaaltijd. Elke
locatie heeft een buitentafel (ongeveer 4m lang) met zitgelegenheid (banken)
voor 10 personen. Elke locatie heeft ook een originele schuilhut waar men
terecht kan voor schaduw of eventueel beschutting tegen wind of regen. Ook
hierin staat een superlange tafel met banken voor 10 personen. Op elke plaats
staat een oude kar met een verhaal en elke schuilhut is anders ingericht. Alle
tafels zijn “homemade” en verschillend van design. De schuilhutten zijn
gerestaureerde en aangepaste “stalletjes” die al van oudsher in de toenmalige
weides stonden.
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HANDIGE AFSPRAKEN
Blueberry Fields is geen “indoor-bedrijf”. Alles is buiten. En buiten kan de
zon schijnen, of kan het waaien of regenen, of kan het in de loop van de dag
wat frisser worden. Hou hiermee rekening bij de keuze van uw kledij:
aangepast schoeisel en eventueel een regenjasje. Vermits er buiten ook
insecten voorkomen, is het zeker aangeraden om iets te voorzien tegen
eventuele insectenbeten of om muggen op afstand te houden.
WIJ WILLEN OOK WAT VAN U
Wij geven u in alle vertrouwen de beschikking over een stukje van ons domein.
Gedurende 8 maanden hebben we in weer en wind gewerkt aan de bouw en
restauratie van de verschillende locaties om u een unieke beleving te kunnen
bezorgen. In ruil daarvoor durven wij ook iets terugvragen van u.
Wij vragen u om de rust te respecteren op het domein. De meeste bezoekers
komen speciaal daarvoor naar Blueberry Fields. Als er kinderen in het
gezelschap zijn, wijs hun er dan op dat de talrijke vogels en andere dieren die
hier wonen niet houden van luide stemmen. Blueberry Fields is geen pretpark,
en dat vraagt nu eenmaal een andere houding. Takken gooien en “kampen
bouwen” is niet de bedoeling. “Personaliseer” uw verblijfplaats niet en verlaat
de locatie in dezelfde toestand zoals ze u werd toevertrouwd.
DE MENU'S
Er zijn verschillende menu’s voor een karrenmaaltijd. U kunt deze bekijken bij
het reserveren. De menu’s kunnen omwille van organisatorische redenen niet
gewijzigd worden. De vegetarische opties kunnen wél gecombineerd worden
met een menu van hetzelfde aantal sterren. Wat kan niet? U kunt voor 2
personen niet de combo maken tussen bijvoorbeeld een 2-sterren menu én een
3-sterren menu.
RESERVEREN EN ANNULEREN
Minimaal 24u op voorhand reserveren. Het aantal reservaties is beperkt. Wij
rekenen er op dat u zich aan de reservatie houdt. Weersomstandigheden zijn
geen excuus voor annulatie vermits elke locatie geschikt is voor elk weertype.
Enkel in geval van overmacht kan geannuleerd worden, minstens 24u van te
voren. Hou er rekening mee dat als u toch zou moeten annuleren, andere
mensen niet meer kunnen reserveren voor een karrenmaaltijd…

