	
  

	
  

Kookstudio
Onze kookstudio bij Grand Café de Brink is er voor iedereen die houdt van lekker eten en het
bereiden er van. In een culinaire en educatieve ambiance bereidt u onder professionele
begeleiding heerlijke diners, tapas of bonbons. De gerechten zijn zo samengesteld dat u
deze thuis ook kunt bereiden.
Een kooksessie is een ontspannen bezigheid voor een avond uit of als onderdeel van een
vergadering of businessarrangement. Tevens is het mogelijk om uw kooksessie uit te breiden
met een wijnarrangementen of een wijn/bierproeverij. De diner- en tapasarrangementen zijn
inclusief 2 consumpties, recepten en gebruik koksloof.
Diners
Première

4-gangen diner voor beginners met gerechten die u
makkelijk thuis ook kunt bereiden.
De sessie duurt ongeveer 4 uur (incl. diner).
€ 55,00 p.p.

Expèrience

4-gangen voor gevorderden met meer verschillende
kooktechnieken.
De sessie duurt ongeveer 4 uur (incl. diner).
€ 67,00 p.p.

Prestige

Culinair 5-gangen diner met exclusieve ingrediënten
en luxe producten.
De sessie duurt ongeveer 5 uur (incl. diner).
€ 75,00 p.p.

Vitaliteit

3-gangen diner waarbij gekookt wordt op een gezonde
en verantwoorde manier volgens de regels van de Dutch
cuisine 80/20. Dit houdt in dat er op een bord
80% groente en 20% vis, vlees of gevogelte ligt.
De sessie duurt ongeveer 4 uur (incl. diner).
€ 60,00 p.p.

Tapas
Verschillende warme en koude smaaksensaties. Zowel met Oosterse, Zuid-Europese als
originele Hollandse invloeden. Tijdsduur maximaal 3 uur.
8 verschillende tapas
12 verschillende tapas
15 verschillende tapas

€ 29,00 p.p.
€ 34,50 p.p.
€ 39,00 p.p.

Bonbons
Uitvoerige uitleg over de verschillende technieken en bereiding van 10 soorten luxe bonbons
en chocolaterie. Tijdsduur maximaal 3 uur incl. onbeperkt koffie/thee
€ 29,50 p.p.
Zelfgemaakte bonbons geserveerd als high tea
met 3 soorten sandwiches en hartige quiche.

€ 38,00 p.p.

Zelfgemaakte bonbons geserveerd als geheel verzorgde high tea
met sandwiches, hartige quiche, muffins, scones, brownies,
toast met cheddar en knoflookbrood.

€ 42,00 p.p.

Prijzen 2016 voor gezelschappen vanaf 10 personen, bij 8 tot 10 personen berekenen wij een toeslag van € 5,00 p.p..
Bovenstaande is onze standaard informatie. Heeft u andere wensen? Wij maken graag een passende offerte op maat.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze
kunnen op verzoek per e-mail worden verzonden.
De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

