
   

Furesø Picnicbokse
Slip for at smøre madpakker og forkæl dig selv meden Furesø 
Picnicboks med lækre skovturs tapas med et Furesø twist. Book 
online, hvor du kan vælge imellem en FCN BITE Deli Picnicboks 
og spise som en superligaspiller (fås også til børn) eller booke en 
Furesø Marina Picnicboks med lokale råvarer. 

Nyd din picnic i strandkanten, ved picnicbordene eller tag den 
med ombord på Baadfarten eller med videre på din egen rute.

Boksene afhentes ved Furesøbad, søndag fra kl. 11-13.
Book picnicboks via picnicfestival.dk senest torsdag 
den 31. maj kl. 15.00!

 

09:59-10:45 Picnic Expressen – Veterantoget
 Start dagen med en smuk tur på veterantoget,  
 der går fra Københavns Hovedbanegård til Farum. 

10:00-11:00  Morgenyoga ved søbredden (gratis)
 Sig god morgen til naturen med morgenyoga 
 i det grønne for både børn og voksne. 

10:45 Den Grønne Økorute: 
 Fra Farum Station til Furesø bad
 Vælg den grønne vandrerute fra Farum Station 
 til Furesøbad og deltag i årets øko challenge. 
  
11:00-14:00 Geocaching – En leg i naturen for store og små
 Kig forbi, hør om Geocaching og deltag i en 
 GPS-baseret skattejagt for både store og små.
 
11:00-14:00 Appetizer på ”Frokost i det grønne”
 Farum Kulturhus tager kunsten med ud i det grønne.
  
11:00-15:00 FCN og Right To Dream  
 giver bolden op til picnic fodbold
 Mød piger og drenge, spillere og trænere fra  
 RtD og FCN og vær med til Picnic fodbold!

11:00-15:00 Picnic fantasi i naturen
 Furesø-kunstneren Barbara BAKAOS vil indtage  
 en stor sten med sit helt eget tegneunivers.

11:00-15:00 Appetit på sund fysik 
 Benyt picnicpausen til at få en appetizer på, hvor- 
 dan man optimerer sin gode fysik. Skoven 311,  
 som er et sundhedshus i Hareskovby, rykker  
 denne dag ud i det fri.

11:00-16:00 Podwalk – ”Stemmer fra Furesøbad og omegn” 
 Nyd en skovtur inkl. røverhistorier! Den 1,5 km  
 lange tur indeholder otte spændende fortællinger  
 om bl.a. jernbanebisser, frihedskæmpere, lande- 
 vejsrøvere og en slagfærdig skovløberkone. 

12:00-14:30  Smag på økologien i Furesø’s køkkener 
 og skolehaver
  Kom og få inspiration til at omlægge dit eget køkken  
 og få en smagsprøve med til picnickurven. Prøv  
 kræfter med at tilberede mad på et bålkomfur 
 fra skolehaverne.

12:00-15:00 Picnicjazz & Madkurv
 Årets musikalske krydderi - Big Dipper Band   
 leverer Big Band musik i den store jazz-tradition.

13:00-15:00 Kunst i vandkanten (workshop) v/Skovhuset
 Mal bølgebilleder efter naturens former og mønstre.
 
13:00-15:00 Vælg din Picnicvin 
 ”Vores Marked” præsenterer udvalgte franske  
 biovine til sommerens skovture.

13:00-15:00 Rollespil - Fægt mod storridderen Daniel 
 Han stiller op mod alle friske børn i en nærkamp.

13:00+14:00 Swingende picnicsejlads - Baadfarten
 Oplev Furesøs smukke natur fra vandsiden tilsat  
 glad musik fra Scandinavian Rhythm Boys. Turen  
 varer 45 minutter. Picnicboks kan nydes ombord.  
 Husk at booke på forhånd, så den står klar på dagen.
 Afgang fra bådbroen foran Restaurant Marina   
 Furesøbad, Furesøbad
 
14:00-15:00 Skolen ud i virkeligheden
 Kolle Kolle Hotel og elever fra Lille Værløse  
 Skole giver en appetizer på samarbejdet omkring  
 ”Skolen ud i virkeligheden” med deres bud på  
 nemme og sunde picnic tapas.

Furesø Marina Picnicboks for 2 personer
Picnic Tapas menu baseret på lokale råvarer:
Luftig Karl Johan chips med dip
Laks i mosaik af dild, agurk, glaskål – dild mayonnaise
Skåret okse tatar med ramsløg og kartoffel
Manitoba brød og ristet rugbrød
2 danske oste med sødt & sprødt
Rabarber trifli med makroner og konditorcreme

Pris kr. 275,- inkl. billetgebyr for boks til 2 personer.

FCN BITE Deli Picnicboks for 2 personer
Picnic Tapas menu - Spis som en superligaspiller:
Røget laks med syltede rødløg, kapers og dild creme
Sommersalat
Oksetyksteg med perlebygsalat, asparges vinaigrette og 
spidskål
Tomatsalat med pesto og ost, sprødt rugbrød
Lyst og mørkt brød med hjemmerørt smør
Mørk chokoladecreme med bær

Pris kr. 275,- inkl. billetgebyr for boks til 2 personer.

FCN BITE Deli børneboks til børn u. 12 år (1 barn)
Hønsesalat med bacon
Fiskefilet, remoulade og citron
Spæde grøntsager med sauce verte
Kyllingelår med barbecue
Lyst og mørkt brød
Mørk chokoladecreme med bær

Pris kr. 125,- inkl. billetgebyr for boks til 1 barn.

  Program
Furesø Picnicfestival 2018

Klip ud og gem! Meget mere på picnicfestival.dk
Se det fulde program på picnicfestival.dk,
hvor du også kan søge specifikt efter 
oplevelser i børnehøjde, madoplevelser, 
naturoplevelser, mødesteder, billetinfo m.v.

OBS! Der tages forbehold for  
ændringer i program og menuer!

10:00-13:00 Økologi i have og mave på Værløse Bymidte 
 Få smagsprøver på økologisk mad tilberedt 
 over bålkomfur og meget mere.
  
10:00-11:30 Cykelkaravane omkring Søndersø (gratis)
 Guidet cykeltur rundt om Søndersø med 
 journalist John Mynderup fra Lake Tours i   
 førersadlen på Furesø’s første cykel rickshaw.
 Mødested: Ryetbo Plejehjem, Ryetvej 20, Værløse

10:00-17:00  Farum Kulturhus holder åbent hus
(begge dage) Oplev Azurmalernes sommerudstilling 
 ”Frokost i det grønne”

   Søndag 3. juni
09:00-14:00 Furesøens loppemarked
 Grønne genbrugsglæder ved Farum Rådhustorv
 Sted: Rådhustorvet 1-3, 3520 Farum

13:00 Bliv klog på øl til picnickurven    
 - på biblioteket i Farum
 Oplev øl eksperten Carsten Bertelsen kendt  
 fra TV. Temaet er sommerøl til picnickurven 
 og smagsprøverne er kolde og forfriskende.

Tag på Smags-Safari i Naturpark Mølleåen.  
I samarbejde med ”Smag på Nordsjælland” byder Picnic- 
festivalen på en picnicrute i den skønne Naturpark Mølleåen. 
Mød bonden, madhåndværkeren og kokken i deres rette element!

De nævnte gårdbutikker har åbent fra kl. 11-17 lørdag 2/6!

Søndag danner Furesøbad rammen for Store Picnicdag.  
Hop på Picnic Expressen, det gamle veterantog fra København 
til Farum og spadsér via den grønne økorute til Furesøbad, hvor 
der venter dig og hele familien store picnic-oplevelser. Kommer 
du fra nærområdet, så hop på cyklen, nyd naturen og undgå P-kø.
Sted: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse

Gratis entré til Store Picnicdag

09:30-12:00 Glade høns i aspargesmarken
  – kulinarisk brunch på Stengården
 Oplev hønsene blive lukket ud i asparges-
 marken, og nyd en lækker økologisk brunch.
 Sted: Stengården, Høveltevej 40, Birkerød 

09:30-11:00   Vild mad – Sank din vilde urt
 Tag hele familien med på en guidet urteskovtur,  
 oplev de forskellige spiselige planter i området  
 og lær at sanke selv. Efter turen er der smags-
 prøver på vild mad over bål   
 Sted: Buresø Bad (ved bålpladsen) 

09:30-15:00 Spring ud i naturen 
 med aktivitetsbanen ved Buresø Bad
 Lad børnene gå på opdagelse i den særlige   
 natur legeplads ved Buresø Bad (0-6 år)  
 Sted: Buresø Bad, Småsøerne, Slangerup 

10:00-15:00  BIKE & BITE i Naturpark Mølleåen
 MTB Oplevelsestur, der kombinerer de smukkeste  
 cykelruter med lokale madoplevelser og besøg  
 hos udvalgte gårdbutikker (Min. 12 år)
 Mødested: MTB Tours, Gammel Hareskovvej 321

10:00-16:00  Jordbærpicnic på Rokkedyssegaard 
 (lørdag & søndag)
 Nyd en jordbær picnic ved de rødternede 
 duge midt i jordbærmarken. Jordbærkurven   
 hentes i gårdbutikken og nydes i marken.
 Sted: Rokkedyssegaard, Lejrvej 45, Værløse 

10:30-11:30 Søris vandring i tunneldal, mark og skov
 Oplev gårdbutikken på Sørisgård og tag på 
 guidet vandring i det smukke og fredede 
 tunneldal landskab. 
 Sted: Sørisgård, Sørisvej 2A, Ølstykke  

11:00-15:00 Bondens frokost (lørdag & søndag)
 Glæd dig til et par lækre stykker smørrebrød,   
 frisksmurte med Møllehøjs friskhøstede råvarer.
 Sted: Møllehøj Kartofler & Grønt, Brunhøjvej  

11:00-17:00 Åbent hus hos den lille isfabrik
 Tag en pause med hjemmelavet is baseret 
 på de bedste lokale råvarer.
 Sted: Lille Isfabrik, Slagslunde Bygade 27A

Få friske nyheder om 
oplevelser i Furesø året rundt!

Vil du have inspiration til gode aktiviteter i Furesø 
året rundt og være opdateret på de mest friske nyheder? 

Så tilmeld dig Oplev Furesøs nyhedsbrev på 

oplevfuresoe.dk

Smags-Safari i Naturpark Mølleåen 

   Lørdag 2. juni - kl. 11-17
Store Picnicdag ved Furesøbad

  Søndag 3. juni - kl. 11-16
Øvrige Furesø aktiviteter 

   Lørdag 2. juni

= Book billet via picnicfestival.dk

= Book billet via picnicfestival.dk

www.picnicfestival.dk

Boksene indeholder picnictapas, engangs service, program og kort.Layout og grafisk produktion: Tina Lindstam, ideas4you.dk


