Kookatelier

Koken met, voor en zelfs
dóór relaties
Voor onze opdrachtgevers een perfect georganiseerde avond op maat, volledig toegespitst op
het doel van uw bijeenkomst. Daar doen we het voor. We begrijpen als geen ander dat we op
die momenten het verlengstuk zijn van uw organisatie. Als pure professionals kunt u op ons
rekenen. Onderstaand suggesties hoe anderen het bij ons organiseerden:
De basis 4-gangen Kookworkshop € 68,(inclusief welkomstdrankje en hapje, 4-gangen diner incl.
bronwaters, huiswijnen, koffie of thee). Begeleiding door een
ervaren, professionele chef-kok.
Uitbreiding Bijpassend wijnarrangement € 12,50
We schenken in ons atelier prima huiswijnen, we zouden
niet anders willen. En kunnen. Maar er zijn momenten
waarop u iets meer wilt laten zien, en daarvoor hebben we
excellente wijn-spijscombinaties. We bieden per gang een
glas bijpassende wijn.
Tip: Het is ook mogelijk gasten (bijvoorbeeld de partners) uit
te nodigen voor het gezamenlijke diner. Zij hoeven niet mee
te doen aan de workshop; de kosten per extra couvert zijn
hetzelfde.
Leuk om mee te geven als blijvende herinnering
• Receptenboekjes met uw bedrijfslogo: € 6,• Keukensloven met uw bedrijfslogo: € 19,50
• Keukenschorten met uw bedrijfslogo: € 16,50
Groepsgrootte en suggesties
Groepen tot 20 personen verdelen we in kleinere groepjes.
Het gezelschap gaat gelijktijdig aan de slag, niemand die zich
verveelt. Na ongeveer een uur is het voorgerecht klaar en
gaat u met elkaar aan tafel. Tussen de gangen door maken
de groepjes de gerechten verder klaar voor het serveren.
De minimale groepsgrootte is 10 personen. Wanneer
uw gezelschap groter is dan 20 personen bekijken we de
mogelijkheden en wensen. U kunt er dan voor kiezen om de

groep te splitsen en afwisselend verschillende gerechten te
koken, en/óf bijvoorbeeld een combinatie te maken met een
andere passende activiteit zoals een wijnproeverij, verhaal
schrijven met een professionele verteller, bloemschikken,
kunstuitleg en discussie met een beeldend kunstenaar en wat
we maar samen kunnen bedenken. Met meer dan 20 tegelijk
in de keuken wordt het onoverzichtelijk. En; een borrel
drinken bij de keuken is altijd leuk, op ieder feest staan daar
toch de leukste mensen?!

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%.
Hetv aantal deelnemers kan tot 3 werkdagen voor
aanvang bijgesteld worden.

Betaling
Factuur na afloop, bij bedragen boven de €1000,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.

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

