Kookatelier

Al weer 13 jaar worden er in Kookatelier De Kleyne Sint Jacob aan het Herenwaltje in het
hart van het historisch centrum van Leeuwarden kookworkshops gegeven.
We hebben groepen van 8 tot 35 personen mogen ontvangen in onze grote keuken en
eetzaal. We hebben mét ze of soms vóór ze gekookt. Met groot plezier stellen we iedere
keer weer nieuwe menu’s samen van dagverse producten uit de regio. We werken
samen met veel lokale ondernemers en inmiddels ook al zoveel jaar dat we hoge
kwaliteit garanderen. We maken bijna alles zelf (we bakken broden, koken onze eigen
jam, bakken taarten, koken onze eigen bouillons, draaien ijs enzovoorts) zonder
kunstmatige toevoegingen. Dus geen poeders, buideltjes en blokjes voor ons . Een
gezonde en uitgebalanceerde maaltijd vinden wij heel belangrijk, evenals LEKKER en
ONTSPANNEN eten. Eerlijk en Heerlijk.
Door de Coronacrisis zijn kookworkshops niet of nauwelijks mogelijk. Op 1,5 meter met
elkaar koken kan eventueel wel, maar is niet echt de invulling waar wij naar streven.
Samen bezig zijn, samen iets creëren, elkaar beter of anders leren kennen, feest vieren;
dat kunnen we nu niet of nauwelijks.
Maar onze prachtige inspirerende ruimte is er natuurlijk wel!
Heerlijk licht en goed geventileerd, er kan gemakkelijk op 1,5 meter afstand aan de zeer
brede chef’s table gezeten worden. De deuren naar de kleine binnenplaats kunnen
opengeschoven, er zijn uitstekende sanitaire voorzieningen die volgens Coronaregels
gedesinfecteerd worden. Er is tafelafzuiging en voldoende loopruimte. We horen van
onze zakelijke klanten dat het nog niet meevalt om elkaar enkel via schermpjes te zien
en spreken. Het is toch noodzakelijk om op regelmatige basis bij elkaar te komen, er kan
heel veel op afstand geregeld en vergaderd worden, maar contact via een scherm
volstaat niet altijd.

En daarom hebben wij even meegedacht.
Ons Coronaproof Kookatelier is per dag te huur, inclusief alle voorzieningen die je nodig
hebt voor overleg en eventueel met uitbreiding van lunch of borrel.
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Wat kunnen we bieden?:
− Centrale ligging midden in de stad, met om de hoek een gratis bewaakte
fietsenstalling en parkeergarages op loopafstand
− Zeer goed geventileerde ruimte (tafelafzuiging, serredeuren naar het
binnenplaatsje)
− Uitstekende sanitaire voorzieningen, welke ieder uur gedesinfecteerd worden
− Door de 1.5 meter brede tafel prima mogelijkheden om tegenover elkaar én op
1,5 meter naast elkaar aan een lange tafel te zitten (uiteraard zijn andere
opstellingen ook mogelijk)
− Tijdens pauzes mogelijkheden voor een korte stadswandeling
− 10 personen aan één tafel met 1,5 meter afstand
− Uiteraard faciliteiten zoals smart TV, Flip-over materiaal en free WIFI
− Mogelijkheden voor het laten serveren van lunch van onze homemade broden,
homemade vleeswaren, salades, soep, of zuivelproducten van ZUCO (alles
zelfgemaakt en zonder kunstmatige toevoegingen)
− Mogelijkheden voor afsluiting meeting met borrel, zowel alcoholisch als nietalcoholisch (we persen onze eigen sapjes van diverse fruit en groente en hebben
heerlijke alcoholvrije cocktails met o.a. Ginger-Ale, gember, munt, limoen etc.)
− Ruim koffie-, thee en sap assortiment (Nespresso, Blend Thee, Yogi thee, verse
gember, munt, citroen, Schulp sappen) én mogelijkheden tot bezorging koffie
door conceptstore NORD
Wat zijn de kosten?
− 400 euro voor een hele dag
− 250 euro voor een dagdeel (8.00-12.00, 13.00 – 17.00, 18.00 – 22.00)
− Lunch vanaf 12 euro p.p., iedere gewenste invulling is mogelijk.
− Borrel inclusief hapjes, vanaf 12,50 p.p.
Natuurlijk is er nog veel meer mogelijk, mocht je willen overleggen, neem dan even
contact met mij op.
We verheugen ons erop jullie te mogen ontvangen!
Marijke van Essen
Eigenaar Kookatelier De Kleyne Sint Jacob
058-2541515
kookatelier@dekleynesintjacob.nl
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