KRING VRIENDEN

VAN 's-HERTOGENBOSCH

DOE EEN DAGJEDENBOSCH
's-Hertogenbosch, .......

Datum:
10.50 uur
L1.00 uur

11.50 uur

13.20 uur

14.30 uur

15.00 uur

U begint bij ons Kringhuis, Parade 12, waar de gids op u
wacht en u verder die dag begeleidt.
Welkom bij Stadsherberg 't Pumpke, Parade 3, waar u 2
kopjes koffie (alle soorten koffie), thee of fris geserveerd
krügt met de echte Bossche bol van Jan de Groot.

De gids neemt u

vervolgens

mee voor

een

cultuurhistorische stadswandeling. U zult verbaasd staan
wat de stad aan geheimen prijsgeeft. De gids wandelt door
karakteristieke straatjes en pleinen en langs bekende
monumenten. Hij of zij eindigt om L3.20 uur bij restaurant
Picasso, Kerkstraat 49, voor de lunch.
Welkom bij Picasso, waar u de vlees- of vistapas geserveerd
krijgt, inclusief 1 consumptie* koffie/ thee, huiswijn/
tapbier of fris. De lunch bestaat uit:
Vis tapas: geroosterde gemarineerde scampi's in een
chiliroomsaus, torpedogarnalen met Oosterse mayonaise in
spicy herbs, baby inktvisringetjes en gerookte zalm met
rode biet, citrus. OF
Vlees tapas: Yakatori kipspiesjes met Japanse sesamsaus,
Spaanse gehaktballetjes in pikante saus van pomodori,
carpaccio in het klein met mosterddressing. Old Amsterdam
en gebakken spekjes, pannenkoekjes met pulled porc en
bbq saus. Per4 personen een mandje stokbrood.
U wandelt met de gids naar de steíger aan de Molenstraat,
waar u om 1-4.50 uur aanwezig dient te zijn om in te
stappen voor de vaartocht.
Start van de Historische route, varend door de smalle
waterlopen komt u langs de mooiste plekjes van het
stadscentrum. De schipper gids vertelt u over de historie
van de Binnendieze. Na 50 minuten komt u weer terug bij
de opstapplaats.
U wandelt naar restaurant Carras Bites, Karrestraat 28, voor
de afsluitborrel. Dit is 3-4 minuten lopen.

L6.00 uur

Welkom bij restaurant Carras Bites, waar u ontvangen
wordt voor de afsluitende borrel.
U krijgt een consumptie* koffie/thee, huíswijn/ tapbier of
fris geserveerd krijgt met 3 huisgemaakte bitterballen.

17.00 uur

Einde van uw programma.

*Meerdere consumpties kunt u ter plaatse betalen.

Actuele informatie over parkeren en het gebruik van
transferia is te vinden op de site van de gemeente 'sHertogenbosch:

https://www.s-hertogen bosch. n l/stad-enbestu u r/stad/pa rkere n. htm
I

