Kookatelier

Vergaderen en Ontmoeten
in het Kookatelier!
In de fijne informele ambiance van ons atelier is veel mogelijk. Steeds vaker
worden we ingezet voor een brainstorm -of teambuildingsessie. Laat staan
voor een food geïnspireerde productpresentatie. Maar ook voor een besloten
vergadering van een Raad van Commissarissen of aandeelhoudersvergadering
leent onze privé en exclusief gelegen ruimte zich perfect.
Luxe, fijn zittende gestoffeerde stoelen met
armleggers helpen daarbij. We begrijpen het
zakelijke karakter maar bij ons bent u altijd in
persoonlijke handen. Geen lelijke onpersoonlijke
zaaltjes waar je de buren hoort. Bij ons bent u
altijd exclusief te gast, onze ruimte is geheel aan
u. Natuurlijk ondersteund door alles wat we aan
vakmanschap op gastronomisch gebied te bieden
hebben. De enige echte restrictie is de capaciteit
in het atelier. Groepen van 4 tot 24 personen
kunnen we optimaal bedienen. En dan écht full
service.
Tip: Van onze gasten leerden we dat eerst samen
iets koken een prima start is voor een overleg
waarin teamgeest gewenst is. De samenwerking
begon al in onze keuken.

Wat hebben we te bieden
Huur van het atelier: € 170,- per dagdeel
(7-11 uur, 12-16 uur, 17-21 uur, andere tijden
in overleg).
Het arrangement begint altijd met het exclusieve
gebruik van ons ruime atelier (150 m2, met alles
erop en eraan). Wij zetten de verwarming alvast
behaaglijk warm, alle lampen branden en er staan
mooie verse bloemen op tafel. Op de volgende
pagina staan onze arrangementen.

Meer weten?
Marijke van Essen
kookatelier@dekleynesintjacob.nl
058 254 15 15
Herenwaltje 20
8911 HN Leeuwarden

De ruimte,
tafel indeling en apparatuur
• 1 royale lange tafel voor 24 personen
• 2 mooie losse tafels à 10-12 personen
• 3 grote ronde tafels à 8 personen
(uitsluitend op aanvraag)
• 3 statafels
• een fijne bar met 4-7 krukken
• overdekte buitenplaats en een fijne
binnenplaats (indien gewenst en in overleg
met uw gasten kan/mag er op de binnenplaats
gerookt worden)
We beschikken over verrijdbare tafels,
daarmee is werken in kleine(re) groepen
prettig of met z’n allen aan de lange tafel
met 24 stoelen. We hebben prima flipover
materiaal, er is een beamer en scherm en
natuurlijk gratis WiFi. De ruimte is groot
genoeg en heeft voldoende mogelijkheden
om in kleinere groepjes op te splitsen.

Kookatelier

Het Atelier Vergader Arrangement € 7,50
Voldoende koffie (kannen filterkoffie), Blend thee,
vers fruit, sultanakoekjes, lekkere pepermunt,
flessen mineraalwater.
Uit te breiden met:
• Homemade taart € 2,75 of een hele
10-persoons voorgesneden verse taart: € 25,• Warme onderbreking (snack) met bijvoorbeeld
een stukje hartige taart, mozzarellatosti of
worstbroodje: € 5,50

Onbijtarrangementen
Samen de dag beginnen aan een
gedekte tafel. Dit kan al vanaf 07:00 uur

Licht Ontbijt € 8,Homemade muesli met yoghurt en
granaatappelsiroop, vers fruit, kruidenthee of
smoothie.
Atelier Ontbijt € 9,Homemade brood, Coppa di Akkrum, jam en
honing uit Snakkerburen, vers fruit, gekookte
eieren van de boer, homemade kaneel-broodjes.
Engels Ontbijt € 10,Gebakken bacon, roerei, bloedworst, geroosterd
tomaatje en toast.

Luncharrangementen
		

aan tafel bediend

Lichte Lunch € 8,Mooie bouillon met homemade brood en frisse
salade.
Luxe Lunch € 26,50
Onze beroemde Bento Box met vijf verschillende
lunchgerechtjes .
Atelier Lunch € 13,50
Seizoensoep, homemadebrood, divers beleg
(coppa di Akkrum, gerookte harder (witvis),
Friesche buffelmozzarella, sla met eigen
tuinkruiden.
Drie Gangen Lunch € 25,Drie gangen (als voorbeeld: salade met peer,
curried cashewnoten, mosterd en bacon/ met
ricotta en spinazie gevuld parelhoentje op
aubergine en granaatappel/ananassalade met
bramenijs).

Lunchworkshop
vanaf 8 personen (als actieve starter,
afsluiter of tussendoortje)

Mini Sushi Workshop € 26,50
Verrassende workshop waarin de deelnemers in
een half uurtje leren sushi te rollen, waarna ze het
gezamenlijk opeten. Let op! max. 15 deelnemers
Mini Soep Workshop € 17,50
De benen strekken en met elkaar de groenten
snijden, het vlees roken of balletjes draaien. Na
een half uurtje wordt de soep geserveerd met
homemade brood en tapenade of pesto.
Drie Gangen Kookworkshop € 35,Verschillende gerechten en bereidingen
combineren we in deze kookworkshop afhankelijk
van het seizoen en eventueel het (landen)
thema. Deze workshop wordt ook veel tijdens
teambuilding gebruikt.
Alle drankjes, wijnen etc. anders dan het
Atelier Vergader Arrangement zijn op basis van
nacalculatie.

Parkeren, locatie en OV
Op korte loopafstand van de Kleyne Sint Jacob
(Herenwaltje 20 te Leeuwarden) zijn 3 ruime
en zeer betaalbare parkeergarages (Zaailand,
Oldehove en Hoeksterend). Leeuwarden is
perfect bereikbaar per trein, lijnbus en het
kookatelier per stadsbus, halte Blokhuisplein
of Zaailand (3-4 minuten lopen)
Afzeggen, annuleren?
Soms kan het niet anders, dat begrijpen we.
Daarom is tot 14 dagen voorafgaand aan de
reservering niets verschuldigd en zien we u
graag later alsnog als onze gast. Tot 4 dagen
voorafgaand is slechts de huur van het
Kookatelier verschuldigd. Wanneer er
binnen 48 uur of later afgezegd wordt
is zowel de huur als 70% van de totale
arrangementskosten verschuldigd. Dit omdat
onze inkoop dan al gedaan is. Wel geven we
een korting op de eerstvolgende boeking
van 15%. Het aantal deelnemers kan tot 3
werkdagen voor aanvang bijgesteld worden.

Betaling
Factuur na afloop, bij bedragen boven de
€ 1500,- kan een voorschot gevraagd worden.
Betalen met creditkaart is niet mogelijk.
Alle arrangementen zijn prijzen per persoon,
inclusief BTW, u krijgt uiteraard wél een
uitgesplitste BTW nota.

