PakketTEN
Verschillende open keukens
wijnbar
Pizza Picknick vis Pasta
Foodmarket
gezonde broodjes Thais Smoothies kookworkshops

www.festivalrauw.nl

ALLES PUUR EN EERLIJK
Kinder entertainment
Zaklopen

yoga-workshops

Al fresco arrangementen

vrijdagavond 7 juli en zaterdag 8 juli

italiaans € 23,75

Pop-up restaurants
Naast de ondergenoemde arrangementen is het

Italiaanse tapas geserveerd op mooie planken

mogelijk om met festivalmunten zelf een keuze te

•

Vitello tonato op focacciabroodje

maken uit de diverse keuken. Boven open vuren

•

Salade caprese op een stokje

bereiden professionele koks stoere gerechten.

•

Gemarineerde olijven

Kies voor vis of vlees met die kenmerkende

•

Gevulde peper met roomkaas.

roostersmaak. Puur, eerlijk en goed eten. Of proef de
authentieke smaken van de Italiaanse keuken. Meer

Hoofgerecht keuze uit:

internationale gerechten vind je bij de foodtrekker van

•

Pizza gebakken in een authentieke steenoven,

sterrenrestaurant de Librije. En natuurlijk is dat het

belegd met salami, parmaham rucola, vega,

topje van de ijsberg. Ontdek zelf de veelzijdigheid van

calzone. Ingrediënten uit Campanië, de streek van

RAUW, de pure liefde voor food en het vakmanschap

Napels!

van de koks. Een mooie lunch haal je op RAUW bij

•

Central Park. Knapperig brood, goed gevulde salades,
zelf gebakken taart en ga zo maar door. Alles vers,

Pasta quattro formaggio welke ter plekke wordt
gedraaid!

•

Pasta di funghi welke ter plekke wordt gedraaid,

puur en smaakvol, daar kom je de middag wel mee

roomsaus met kastanje champignons en

door.

cantharellen.
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Gereserveerde tafel
Optioneel:
XL Hekbanner (338 cm x 174 cm) met logo incl.
opmaak € 225,00 1 VIP tent (pagode tent) vanaf
€ 450,00 1 Festival horecamunten € 2,50 per stuk
1 Borrelplanken op aanvraag

Al fresco arrangementen

vrijdagavond 7 juli en zaterdag 8 juli

BBQ bucoli € 29,-

BBQ rauw € 20,Bij deze BBQ-invulling zullen wij festivalgerechten

Bucolic is het Engels voor: ‘In een prachtige

van de BBQ aan uw gasten presenteren:

landelijke omgeving’. Bij deze BBQ-invulling zullen
wij authentieke gerechten van de BBQ presenteren.

•

Verse runder hamburger

•

Merquesworstje

•

Gemarineerde biefstuk

met American Coleslaw en huisgemaakte BBQ-

•

Vispakketje met verse groenten

saus

•

Gekruide garnalenspies

•

•

Pulled Pork, geplukt en geserveerd op een maisbol

Turkse pide met een burger van gevogelte en een
saus van knoflook, tomaat, rode ui en verse mint

Vers broodbuffet met onder andere: Versgebakken

•

breekbrood, oerbrood, ciabatta met kruidenboter,
aioli, olijfolie en zeezout.

Hollandse kabeljauw & zeevruchten en papillotte
met witte wijn, verse groente en roomboter

•

Langzaam gegaarde runderbavette geserveerd
met een chimichurri

Salades:
•

•

buikspek geserveerd met ketjapsaus

Salade van geroosterde Flevolandse aardappel
met een mayonaise van rozemarijn, zeezout en

•

•

Italiaanse pastasalade met zongedroogde tomaat,

Broodbuffet; versgebakken breekbrood, Oerbrood,
Ciabatta, Kruidenboter, aioli, olijfolie en zeezout

grove peper.
•

Met hoisin gemarineerde Chinees ‘sticky’

•

Salades van geroosterde Flevolandse aardappel

olijven en kappertjes.

met een mayonaise van rozemarijn, zeezout en

Hollandse sla soorten en een vinaigrette van rode

peper.

wijn en sjalotten.

•

Italiaanse pastasalade met zongedroogde tomaat,
olijven en kappertjes

•

Hollandse sla soorten en een vinaigrette van rode
wijn en sjalotten.
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Optioneel:
XL Hekbanner (338 cm x 174 cm) met logo incl.
opmaak € 225,00 1 VIP tent (pagode tent) vanaf
€ 450,00 1 Festival horecamunten € 2,50 per stuk
1 Borrelplanken op aanvraag

Rocky Fit organiseert the Knock out games
Tijdens Festival Rauw

Het basispakket €200,Meet je kracht, laat je tanden zien en ga tot het uiterste.
Stel een team van 5 man / vrouw samen en strijd voor
de wisselbeker en eer. De uitdaging is fors, denk aan:
hindernissen, tijgeren, klauteren, sjouwen, tokkelen,

Optioneel:

Bestaande uit 5 lunchpakketten van Central Park,

Denk bijvoorbeeld aan een luxe drie gangen diner in

gezamenlijke warming-up, deelname met een team

de open lucht, eigen lange tafel, munten, zichtbaarheid

van 5 personen.

voor je bedrijf tijdens het festival.

mountainbiken en sprinten met een bierfust. Het

XL Hekbanner (338 cm x 174 cm) met logo incl.
opmaak € 225,00 1 VIP tent (pagode tent) vanaf
€ 450,00 1 Festival horecamunten € 2,50 per stuk
1 Central Park picknickmand € 12,50 per persoon
1 Borrelplanken op aanvraag

gaat om kracht, conditie, snelheid, behendigheid en
teamwerk. De Knock out games vinden plaats op het
festival terrein zodat je na inspanning geniet van de
ontspanning.
Dat koude drankje en die mooie ‘hap’ is meer dan
verdiend.
Datum en tijd: Zaterdag 8 juli om 12:30 uur | Duur 2 uur
Locatie: Zwitsalpark Apeldoorn, Vlijtseweg 106
Aanmelden: Dat kan door een e-mail te sturen met je
gegevens naar Mirjam@timkoldenhof.nl.
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Contact
www.festivalrauw.nl

Tim Koldenhof Producties
Vlijtseweg 140
7317 AK, Apeldoorn
Mirjam Kempers
mirjam@timkoldenhof.nl
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