Onderdeel van Culinair Verantwoord.

Utrechtseweg 293
3818 EH Amersfoort

info@culinairverantwoord.nl
033-2022141

ONZE KOOKWORKSHOPS
Wij verzorgen een groot aantal kookworkshops en we hebben veel verschillende mogelijkheden.
Hieronder staan onze verschillende kookworkshops omschreven.
Daarnaast leveren wij graag maatwerk. Heb je bijzondere wensen, of wil je een specifiek thema zoals
bijvoorbeeld koken met stikstof of een foodfestival? Neem dan even contact op dan kunnen we
een afspraak maken om de mogelijkheden te bespreken.
Als je besloten hebt om bij ons een kookworkshop te volgen, maken wij altijd een offerte op maat.
Geef hiervoor het aantal personen door en jouw keuze van de kookworkshop.
Wanneer je akkoord bent met onze offerte, krijgen wij hem graag ondertekend retour. Daarna
ontvang je van ons een factuur. Deze dient 1 week voor het evenement voldaan te zijn.

Met Culinaire Groet,
Gijs & Dennis

ONZE KOOKWORKSHOPS

OVERZICHT
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THEMA KOOKWORKSHOPS
We bieden verschillende thema's aan. Tapas,
Mexicaans of toch liever op Culinaire wereldreis?
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TEAMBUILDING
Een nieuw team? Of een bestaand team met
mensen die al langer samenwerken waardoor ze
denken dat ze elkaar goed kennen?
Functioneert het team prima tijdens de
dagelijkse routine, maar als er zich een andere
situatie voordoet kookt de melk over en zijn de
rapen gaar?

15
PROGRAMMA & PRIJZEN
Een voorbeeldprogramma en het prijsoverzicht
van onze mogelijkheden.

Kookworkshop

€
.p
-p

,
50
.

Met bloem en water toveren we binnen
2 uur de lekkerste pasta’s en
zelfgemaakte pizza’s op tafel! Verse
basilicum, oregano, mooie olijfolie en
verse groenten. Meer is er niet nodig
voor deze Italiaanse delicatessen.

Kookworkshop

€
,-

65
p.
p.

Proef de smaken uit India, Marokko en
nog 8 andere landen. Samen maken we
een heerlijk mondiaal buffet met voor
elk wat wils. Natuurlijk met een vooren een nagerecht. We komen bekende
klassiekers tegen, maar doen ook zeker
nieuwe ontdekkingen. Gaan jullie mee?

Kookworkshop

€
,-

65
p.
p.

Land van pure smaken, verse pasta’s en
geurende kruiden. Samen maken we
eigenhandig de lekkerste klassiekers uit
de Italiaanse keuken zoals de echte
risotto, pasta volgens grootmoeders
recept en als afsluiter Tiramisu.

Kookworkshop

€
,-

65
p.
p.

Weleens zelf tortilla's gemaakt? Of
taco's? We maken ze in ieder geval
tijdens deze kookworkshop. Slaan de
vlammen er van af? Je bepaalt zelf hoe
pittig je gerechten worden. Heerlijke
Mexicaanse klassiekers.

Kookworkshop

€
,-

65
p.
p.

De lekkerste hapjes uit het zuiden
van Europa. Verse schaal- en
schelpdieren, mooie hammen, olijf
en authentieke paella. Met
hoogwaardige producten maken we
de lekkerste tapas.

Kookworkshop

€
,-

65
p.
p.

Thaise klassiekers als Tom kai kai en
verse curry’s. Heerlijke viskoekjes en
handgemaakte loempia’s.
natuurlijk met de kenmerkende
smaken uit Thailand; limoen &
rode peper.

Kookworkshop

€
,-

55
p.

p.

Een combinatie van heerlijke hartige en zoete
hapjes bij de thee. Natuurlijk maken we alles zelf:
broodlolly's, quiche, soesjes, petitfours en nog veel
meer lekkers. Ieders creativiteit komt tijdens deze
workshop volledig tot uiting. Deze kookworkshop is
inclusief koffie en thee.

In de keuken komen veel aspecten samen. Koken draait
om planning, samenwerken en vooral gezelligheid.
Daarom is een kookworkshop de ideale uitvalsbasis voor
een bedrijfsuitje. Wie van je collega's presteert het best
onder druk en welke collega blijkt ineens een
keukenprins(es) en wordt de Chef?
We hebben een aantal mogelijkheden welke gericht zijn
op communicatie en samenwerking. Gaan jullie "out of
the box"? een kookestafette of gaan jullie de strijd aan
in onze kookbattle?

Teambuilding

€ 70,- p.p.

Ga in teams met elkaar de strijd aan in deze culinaire battle! Elk team krijgt
dezelfde ingrediënten en een eigen chef die het proces zal begeleiden. Van deze
ingrediënten moet een 3-gangen diner samengesteld en gemaakt worden.

"EEN STRIJD WAAR NOG LANG OVER NAGEPRAAT ZAL WORDEN!"

Teambuilding

€ 65,- p.p.

Het wordt een verrassing wat er op tafel komt. Samen met je collega's
helemaal "Out of the box"! 3 verschillende boxen met ingrediënten en 3
verschillende teams. Onder begeleiding van de chefs maken we hier een mooi
3-gangen menu van. Eerst samen koken en daarna verder genieten aan tafel!
Natuurlijk kunnen we hier ook meer teams en meer gangen van maken.

Teambuilding

€ 70,- p.p.

Een pittige kookopdracht waarbij het aankomt op communicatie. Een
uitdagend menu moet binnen 1,5 uur bereid worden. We koken in teams. Per
team begin je aan één van de drie gangen. Elke 20 minuten wisselen we van
gang, na de overdracht gaat je team verder met koken waar het vorige team
gebleven was. Goede overdracht en teamwerk is essentieel om dit tot een goed
einde te brengen.

"Geef het door!"

PROGRAMMA & PRIJZEN
Minimaal aantal deelnemers: 10
Maximaal aantal deelnemers: 32
Hieronder vind je een voorbeeld programma hoe de invulling van de middag/avond zal verlopen. De
aanvangstijd is door jullie zelf te bepalen.*
16.00 uur
16.15 uur
16.30 uur
18.00 uur

Ontvangst bij ons in de keuken. Iedereen komt binnen en wij zorgen voor een drankje.
Aanvang kookworkshop. Na een korte instructie gaan jullie lekker aan de slag!
Samen aan de slag!
Aan tafel! Rond deze tijd zullen jullie aan tafel gaan om te genieten van al het lekker wat jullie
hebben gemaakt tijdens de kookworkshop
19.30uur Verwacht einde. Na een kopje koffie of thee sluiten we af!
*Afhankelijk van beschikbaarheid
De prijs is op basis van het programma hierboven omschreven inclusief ons drankenarrangement bestaande
uit onbeperkt frisdrank, biologische sappen, bier, wijn, koffie & thee gedurende het gehele programma.

Pizza & Pasta.................................... € 50,00
Culinaire Wereldreis..................... € 65,00
Smaken van Italië........................ € 65,00
Smaken uit Mexico........................ € 65,00
Tapas.................................................. € 65,00
Smaken uit Thailand................... € 65,00
High Tea............................................. € 55,00
De Kookbattle.................................. € 70,00
"Out of the Box"............................. € 65,00
De Kookestafette............................. € 70,00

*Prijzen zijn excl. 9% btw

