Kookatelier

Kookworkshops voor
familie en vrienden in
het Kookatelier!
In de fijne ambiance van ons Kookatelier is veel mogelijk. Al jarenlang
organiseren we echt de allerleukste kookworkshops. En het draait
vanzelfsprekend om jullie, zodat je alle tijd hebt om gezellig bij te praten, wat
te snoepen en te genieten! Natuurlijk staan alle ingrediënten al afgewogen voor
je klaar, zodat je niet hoeft te zoeken. Kom gerust met 8 of 24 personen, er is
voor iedereen die zin heeft, iets te koken of te bereiden. Iets lekkers maken voor
bij de borrel, een hele gang (dit is je kans), een salsa (verse saus), dat prachtige
bijgerecht of de chocolade bij de koffie? Het kan allemaal.

Wat er allemaal kan
Tot 24 personen kunt je met elkaar aan één
lange tafel zitten, maar er zijn ook andere
mogelijkheden:
• 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)
• 2 lange tafels, maximaal 45 personen (het ‘veel
makke schapen in een hok’ principe)
• 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)
Op de volgende pagina een overzicht van de
mogelijkheden en prijzen van verschillende
kookworkshops. Alle kookworkshops zijn per
persoon geprijsd en incl. BTW. Staat je wens
er niet tussen, of wil je thuis of op locatie een
grandioze kookworkshop organiseren? Mail bij
voorkeur Marijke (bellen terwijl je met je hoofd in

de oven hangt is wat onhandig) en ze belt je terug.
Kijken we samen wat er allemaal mogelijk is.

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 5 dagen
voorafgaand aan de kookworkshop is 70 %
verschuldigd. Binnen 5 dagen vantevoren
brengen we het gehele bedrag in rekening.
Wel geven we een korting op de eerstvolgende
boeking van 15%. Het aantal deelnemers kan
tot 3 werkdagen voor aanvang bijgesteld
worden.

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

Kookatelier

Lunchworkshops
• vanaf 8 personen
• tijdsduur: ongeveer drie uren
• prijs € 40,- exclusief fris, sap & alcohol.
• prijs € 50,- all in (vers sap, fris, bio-sap
van Schulp, huiswijnen, bier, after koffie
met chocolade)
consumpties reken je apart af.

Atelier Lunch, Drie Gangen
Deze workshop is opgebouwd uit gerechten
van het seizoen of kies bijvoorbeeld voor een
landenthema zoals Italiaans, Mexicaans of Frans.
Je krijgt drie gangen.
Sushi + Noedels workshop
In deze veelgevraagde workshop leer je
de basistechnieken van het sushirollen.
Gezellig samen sushi eten gevolgd door een
noedelgerechtje met knapperige groenten en
zalige gekarameliseerde eenden -of ganzenborst.
Als dessert maak je waar we die dag zin in hebben
;-) Je krijgt drie gerechten.
Bento Box
Zo steel je later echt de show! Met een vijftal
mooie, licht verteerbare, Oosters getinte
lunchgerechtjes die je in de Bento Box leert
opmaken. Je eet met elkaar de Bento Box
gerechtjes.

Dinerworkshops
• vanaf 10 personen
• tijdsduur: ongeveer vier uren
• prijs € 68,- inclusief welkomstdrankje, en
borrelhapjes, 4 consumpties (wijn, bier,
fris, of sap) naar keuze, bronwater, koffie/
thee, onze professionele begeleiding, de
afwas- en schoonmaakhulp én uitgewerkte
recepturen die je mee naar huis krijgt.

Atelier Diner, Vier Gangen
De populaire workshop volgt de seizoenen en
is met recht ons visitekaartje. Speciaal door
ons uitgezocht en samengesteld uit alles wat
we de afgelopen tijd ontwikkeld hebben. In de
recepturen houden we natuurlijk rekening met
jullie wensen en maken we samen de keuzes.
De prijs van de workshop is inclusief een aperitief
naar keuze met huisgemaakt brood, olijven,
zoutjes en pesto en alle 4 royale gangen.
Kookworkshop Italiaans, Vier Gangen
Op typisch Italiaanse wijze aan tafel geserveerd
met antipasti op grote schalen. Daarop mooie
Italiaanse vleeswaren en bijv. schalen met frittata,
caprese, gefrituurde gevulde olijven, vijgen of
asperges in parmaham met citroen, gemarineerde
sardines. Daarna natuurlijk huisgemaakte
pasta (ravioli, tortellini of spaghettini met
seizoenstopping) En als hoofdgerecht traditioneel
een vis-, vlees of vegetarisch gerecht (zoals
gevulde varkenslende, saltimbocca of piccata van
vis) Dessert zoals Limoncello trifle, zucotta, rood
fruit in bracchetto. Vingerlikkend lekker allemaal.
De prijs van de workshop is inclusief een aperitief
naar keuze met huisgemaakt brood, olijven,
zoutjes en pesto en alle 4 royale gangen.

Kookworkshop Oosters
Deze kookworkshop valt bij veel dames extra in de
smaak; lichte en verfijnde gerechtjes met genoeg
ruimte voor een toetje ;-) Oosters voorgerechtje
met bijvoorbeeld in dashi gemarineerde zalm of
zeeduivel, als tussengerechtje gerookte eend of
zeewier-paddenstoelenbouillon. Of kabeljauw
teryaki op Shanghai paksoy. Als hoofdgerecht bijv.
pandanrijst en lamsrack met hunan barbecuesaus.
En dan als toetje yushu tartelette of groene
theepanacotta met pruimengranité. De workshop
is inclusief aperitief naar keuze met Oosterse
borrelhapjes en alle 4 royale gangen.
Kookworkshop Mexicaans
Gezelschappen met tieners en mensen die de
gerechten thuis nog eens willen maken zijn
helemaal weg van deze workshop. Afhankelijk van
de groepsgrootte maakt u quesedillas, nachos,
fajita’s, enchillada, vis-, vlees en vegetarisch,
salsa’s, rijst en salade en sluiten we af met peren
in tequila, zelfgemaakt ijs en/of een heerlijke
kaneelcustard. De prijs van de workshop is
inclusief een flesje Corona bier of glas Cava als
aperitief, natuurlijk met nachos en Spaanse worst,
5-tal verschillende Mexicaanse gerechten,
Kookworkshop Tapastafel
De uitgebreide tapastafel is een -meestal meer
dan- maaltijd vullende kookworkshop. Wat
dacht je van een start met knapperige tostadas
met verschillende toppings? Daarna maken we
de kleinere bandarillas met vis, vlees en ook
vegetarisch. Dan zetten we de tafel vol met
bijvoorbeeld gehaktballetjes (albondigas), zalm in
cava, kokkeltjes cataplana, biefstuk met ansjovis,
asperges met amandel, watermeloen met olijven
rode ui en manchego, of venkel sinaasappelsalade.
Het zoete slot met bijvoorbeeld amandeltaart en
kaneelcustard met zelfgemaakt ijs. De prijs van
de workshop is inclusief aperitief naar keuze met
borrelhapjes en huisgemaakt brood, en alle tapasgerechten.

