
 
 

Se aktuelt program og book din picnic på: picnicfestival.dk

 

Få friske picnicnyheder 
og vind picnicoplevelser på 

facebook.com/picnicfestivalDK

OBS!
Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Layout og grafisk produktion: Tina Lindstam, ideas4you.dk

De lokale fødevareproducenter omkring Naturpark Mølleåen åbner dør- 
ene lørdag den 2. juni 2018, så du kan tage på smags-safari i den smukke  
Naturpark Mølleåen. Du kan se produktion af lokale kvalitets fødevarer 
og møde bonden, madhåndværkeren eller kokken i deres rette element.

Gårdbutikkerne på ruten holder åbent lørdag 2. juni kl. 11-17. Der er 
gratis entré og picnic plads, hvor der sælges råvarer og forfriskninger. 
Picnicoplevelser med begrænset antal pladser bookes via picnicfestival.dk

I samarbejde med ”Smag på Nordsjælland” har vi lavet en rute i den skønne 
Naturpark Mølleåen, hvor du selv kan sammensætte din tur, så den passer 
til dine interesser, din familie og din cykelform. Det er et enestående cykel- 
område og du kan eventuelt vælge at tage cyklen med i toget og stå af på 
enten Ølstykke eller Farum Station, der ligger i hver sin ende af naturpark-
en. Kommer du i bil, er der skønne vandrestier og picnicspots i området.  
Er det badevejr, anbefaler vi at lægge turen omkring Buresø Bad.

Tag hele ruten, vælg 
et par steder ud eller 
hop med på en guidet 
oplevelsestur på cykel. 
Husk at booke dine 
madoplevelser på 
forhånd på 
picnicfestival.dk!

09:30-12:00 Glade høns i aspargesmarken
  – kulinarisk brunch på Stengården
 Oplev hønsene blive lukket ud i aspargesmarken, 
 og nyd en lækker økologisk brunch.
 Sted: Stengården, Høveltevej 40, 3460 Birkerød

Lørdag 2. juni - kl. 11-17
Smags-Safari i Naturpark Mølleåen

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

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), 3550 Slangerup 

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, 3550 Slangerup  
 
10:00-15:00  BIKE & BITE i Naturpark Mølleåen
 MTB Oplevelsestur, der kombinerer de smukkeste cykel- 
 ruter med besøg hos udvalgte gårdbutikker (Min. 12 år)
 Sted: MTB Tours, Gammel Hareskovvej 321, 3500 Værløse

10:00-16:00  Jordbærpicnic på Rokkedyssegaard
 Nyd en jordbær picnic ved de rødternede duge midt i   
 jordbærmarken. Jordbærkurven hentes i gårdbutikken  
 og nydes i marken.
 Sted: Rokkedyssegaard, Lejrvej 45, 3500 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. 
 Mødested: Sørisgård, Sørisvej 2A, 3650 Ølstykke

11:00-15:00 Økologiske Picnicshots & Det gode skovtursbrød
 Mød campingvognen Aase fra Edamus og smag på   
 lækre økologiske grøntsagsshots og picnic snacks med   
 råvarer fra de lokale fødevareproducenter.
 Sted: Buresø Bad, Småsøerne, 3550 Slangerup  

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 6, 3670 Veksø 

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

Lørdag 2. juni
10:00-13:00 Økologi i have og mave på Værløse Bymidte 
 Få smagsprøver på økologisk mad tilberedt over 
 bålkomfur og meget mere.
 Sted: Værløse Bymidte, 3500 Værløse
  
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, 3500 Værløse

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 Farum’s bibliotek
 Oplev øl eksperten Carsten Bertelsen kendt fra TV. 
 Temaet er sommerøl til picnickurven og smags- 
 prøverne er kolde og forfriskende.
 Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

10:00-16:00  Jordbærpicnic på Rokkedyssegaard
 Nyd en jordbær picnic ved de rødternede duge midt i   
 jordbærmarken. Jordbærkurven hentes i gårdbutikken  
 og nydes i marken.
 Sted: Rokkedyssegaard, Lejrvej 45, 3500 Værløse

10:00-17:00  Farum Kulturhus holder åbent hus
 Oplev Azurmalernes sommerudstilling ”Frokost i det grønne”
 Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Øvrige Furesø aktiviteter

Søndag 3. juni

Lørdag 2. + Søndag 3. juni

= Book billet via picnicfestival.dk

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!

Gårdbutikkerne på ruten...

Stengaarden
Høveltevej 40, Birkerød

Rokkedyssegaard
Lejrvej 45, Kirke Værløse

Buresø Bad
Småsøerne, Slangerup

Møllehøj Kartofler & Grønt
Brunhøjvej 6, Veksø

Lille Isfabrik
Slagslunde Bygade 27A, Stenløse

Sørisgård
Sørisvej 2A, Ølstykke

Tak...
til Lasse Winther for at 
forevige Picnic Festivalen 
som årets fotograf.

Læg gerne dine egne 
pletskud op på #picnicfestival  
og deltag i årets foto challenge.

= Book billet via picnicfestival.dk


