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Een culinaire reis
Geniet van de Smaak van de Wadden

Zo uniek dat het UNESCO werelderfgoed is. Gevormd door de elementen,
altijd in beweging. Onvoorspelbaar en eigenzinnig. Woest en sereen
tegelijk. En een feest om te ontdekken. Zoveel te zien. Zoveel te doen.
Of juist helemaal niets te doen en –echt weg– te zijn.
Het Waddengebied zit vol verrassende smaken. Zoals overheerlijke oesters,
zeekraal en natuurlijk verse vis. Lekker lokaal én dichtbij.
Ga het veld op met de boer en rooi je eigen aardappels of vaar met de
visser de Waddenzee op en vang je eigen garnalen.
Bereid op een unieke buitenlocatie een heerlijk gerecht met lokale
producten. En geniet.
Wij heten journalisten, bloggers, vloggers en influencers welkom om de
smaak van de Wadden te komen proeven.
Ga je mee? Meld je aan via pers@visitwadden.nl

SMAAK VAN DE WADDEN
Culinaire Waddenweken

De belangstelling voor gezond eten en drinken en duurzaam geproduceerd voedsel neemt toe.
Gastronomie is niet langer elitair. Tegenwoordig is het voor veel mensen een onmisbaar aspect van hun
vakantie of dagje uit. Food Tourism wordt wereldwijd steeds populairder en is - ook in Nederland - vaker
doorslaggevend bij het kiezen en boeken van een bestemming. Het verhaal Smaak van de Wadden sluit
goed aan bij de kansen voor Food Tourism en gastronomie in het Waddengebied. En het biedt bovenal veel
kansen voor Waddenondernemers in de voedselketen. Daarom vieren we samen met horecabedrijven en
producenten uit het Waddengebied de Culinaire Waddenweken. Een feestmaand voor al het lekkers uit het
Waddengebied. Kom je ook proeven? Kies dan jouw culinaire avontuur uit onderstaande menu opties:

1-GANG MENU GRONINGEN

Verse speltpasta met Waddengarnalen
Eendaagse culinaire reis
Bezoek de biologische boerderij Landgoud en
ervaar hoe de speltpasta haar smaak krijgt en
hoe op het Hogeland wijn wordt verbouwd
Vaar het Wad op met de garnalenvissers van
SOLT Zoutkamp
Kook en overnacht in Herberg Wongema aan
het einde van de wereld

1-GANG MENU FRIESLAND

Frisian Angus met aardappelpuree
Eendaagse culinaire reis
Neem een kijkje bij Frisian Angus, een
kleinschalig en natuur inclusieve veehouderij
Ga het veld op voor Friese kleiaardappelen met
de aardappelboer Fokke de Jong
Proef bij Brouwerij Dockum
Kook en overnacht op een unieke buitenlocatie

1-GANG MENU NOORD-HOLLAND

Wieringer boontje met zeekraal en langoustine
Eendaagse culinaire reis
Ga mee op waddentocht over de Waddenzee
Pluk verse bossen knoflook bij het
Familiebedrijf Biesheuvel
Kook en overnacht op een unieke buitenlocatie

2 of 3 GANGEN MENU
Verrassingsmenu

Kies 1, 2 of 3 gangen
Bezoek regionale ondernemers en
producenten, vissers en boeren
Kook op een unieke buitenlocatie
Overnacht bij duurzame accommodaties

REIS
De reis data zijn van 25 tot en met 28
oktober.
Voor een kleine voetafdruk willen we jou
vragen om gebruik te maken van het OV of
elektrisch vervoer
De reis is samengesteld met behulp van
regionale ondernemers, producenten,
vissers en boeren uit het Waddengebied.
Geef ze een plek in jouw artikel.

www.visitwadden.nl/culinairewaddenweken

CONTACT
Van welke gang wil jij graag smullen?
Wil je mee op een culinaire reis door het
Waddengebied?
Meld je aan via pers@visitwadden.nl
Let op: de plekken zijn beperkt, dus wees op
tijd.
Heb je vragen of suggesties? Stuur dan een
mail naar pers@visitwadden.nl

