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Ahoy matey! Wij zijn William en Amelia – Will en Amy voor de 
vrienden – en als eerste echte ontdekkingsreizigers van Airworld 
nemen we jou graag mee op al onze avonturen. We kunnen 
namelijk alle hulp gebruiken om deze gigantische nieuwe wereld 
te ontdekken en in kaart te brengen! 

Onze avonturen ook vanop afstand volgen? Dat kan! Via onze 
Facebook- en Instagrampagina houden we je maar al te graag 
op de hoogte van wat we allemaal beleven. 

We zien je graag verschijnen op één van onze vele tochten. 
Tot dan!

Will & Amy

VOLG AL ONZE AVONTUREN



KOUDE DRANKEN

WARME MAALTIJDEN

VOOR DE KLEINE AVONTURIERS

WARME DRANKEN

SNACKS

BIEREN

WIJN, CAVA 
& COCKTAILS

Stella

Vedett

Liefmans Kriek

Duvel

Omer

Cornet

Bornem Tripel

Tripel d’Anvers

Blauwe Chimay

Westmalle Dubbel

La Chouffe

Stella (0%)

Bière des Amis (0%)

Glas wit

Fles wit

Glas rosé

Fles rosé

Glas rood

Fles rood

Glas cava

Fles cava

Gin tonic

Chaudfontaine plat

Chaudfontaine bruis

Capri-Sun

Coca Cola

Coca Cola light

Coca Cola zero

Sprite

Fanta orange

Fuze Tea sparkling

Fuze Tea mango green

Minute Maid sinaasappel

Minute Maid ACE

Appelsap

Homemade limonade (rood, blauw)

Fristi

Homemade chocolademelk

Nordic Mist tonic

Nordic Mist agrumes

Aquarius orange

Aquarius lemon

Aquarius red peach

Spaghetti bolognaise

Veggie pasta

Balletjes in tomatensaus  

 met puree

Vegan balletjes in tomatensaus  

 met puree

Vol-au-vent met ovenkroketjes

Spaghetti

Pasta veggie

Balletjes in tomatensaus

Vol-au-vent

Koffie grande

Koffie deca

Verwenkoffie (met taartje van de dag)

Cappuccino

Koffie verkeerd

Latte macchiato

Hazelnootsiroop

Karamelsiroop

Speculoossiroop

Chai latte

Majes-T  (Natural Mint, Pure Lemon, Golden  

 Chamomile, Earl Grey, Tropical Fruit,  

 Rosehip, English Breakfast, Linden,  

 Darjeeling, Green)

Fruitsalade

Taartje van de dag

Ijsje

2 Pannenkoeken (suiker / chocoladesaus)

Portie gemixt (salami / kaas)

Ovenbaked snacks met dips

Nacho’s (met kaas / salsa / sour creme)

€ 2,00

€ 2,00

€ 1,50

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,50

€ 2,20

€ 2,50

€ 2,20

€ 2,20

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 15,00

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 7,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,20

€ 0,60

€ 0,60

€ 0,60

€ 3,50

€ 2,50

€ 4,00

€ 5,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 2,20

€ 3,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 2,20

€ 3,00

€ 3,50

€ 18,00

€ 3,50

€ 18,00

€ 3,50

€ 18,00

€ 5,00

€ 25,00

€ 8,00

Reisdagboek XII 
van William – Verslag I

Reisdagboek XII 
van William – Verslag II “

“

“

Reisdagboek XII 
van William – Verslag III

Ik kan het nog steeds niet geloven. Na al die 
jaren van reizen dacht ik het allemaal wel 
gezien te hebben. Elk continent pluisden 
Amelia en ik uit tot de verste uithoeken. Er 
is geen grot die we niet verkenden, geen 
oceaan die we niet doorkruisten en geen 
berg die we niet beklommen. We brachten 
alles in kaart, van het kleinste eiland tot de 
grootste woestijn. En nu blijkt er een hele 
nieuwe wereld te zijn ontstaan, een wereld 
die de naam Airworld draagt. Hoe hebben 
we dat over het hoofd kunnen zien! Maar 
genoeg gelanterfant en gepalaverd. We 
hebben een ontdekkingsreis te plannen!    

Gelukkig zijn Amelia en ik doorgewinterde avonturiers. Anders hadden 
we nooit zo snel kunnen vertrekken richting Airworld. Het toeval wil 
ook dat we ons net helemaal aan de andere kant van de aardbol 
bevinden. Maar we moeten en zullen deze nieuwe wereld 
ontdekken. En liefst voor andere ontdekkingsreizigers of 
schattenjagers hierover meer te weten komen… Ondertussen 
maakten we ons vliegend schip helemaal klaar voor de 
reis en sloegen we voldoende proviand in. Het zal namelijk 
een lange tocht worden. Maar met Amy achter het roer
 zal niemand ons kunnen inhalen!

Wat een reis! Amelia en ik zijn eindelijk 
geland in Airworld. Niet alleen het weer 
heeft ons parten gespeeld, ook piraten 
probeerden met heel ons hebben en 
houden aan de haal te gaan. Maar als ze 
denken dat dat ons gaat tegenhouden, 
kennen ze Amy en mij nog niet! Het weer 
hebben we dankzij de vliegkunsten van 
Amy perfect doorstaan en de piraten 
hebben we een koekje van eigen deeg 
gegeven. Dat zal ze leren! Maar goed, 
we zijn er geraakt. Tijd dus om aan onze 
echte ontdekkingsreis te beginnen: de 
verkenning van Airworld!

Bestellen kan aan de bar of 
online via de QR-code op de tafel.



AIRWORLD SURVIVAL TIPS
Eet genoeg zodat je voldoende energie 
hebt voor jouw avontuur.

Ga uitdroging tegen door voldoende 
te drinken.

Neem geen etenswaren of drank mee op 
je ontdekkingsreis. Je wilt geen wilde dieren 
aantrekken!

Draag aangepaste kledij en zorg ervoor dat 
je genoeg bewegingsvrijheid hebt.

Hou je aan de regels per continent om je reis 
zo goed mogelijk te laten verlopen.

Val geen wilde dieren 
lastig. Je wilt niet dat 
ze je aanvallen!
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03 293 01 03  |  hello@airworld.be  |  www.airworld.be

Klein Mechelen 13b  |  2880 Bornem

Bestellen kan aan de bar of 
online via de QR-code op de tafel.


