A TASTE OF HOLLAND

Dutch Cooking Experience

#1 IN COOKING CLASSES

KOOKWORKSHOP

DUTCH COOKING EXPERIENCE
BESCHRIJVING
Na de ontvangst met een Hollands drankje en hapje volgt

MENU

de programma uitleg waarna de kookschorten omgaan

NA BINNENKOMST Feestelijk ontvangst met een Hollands

en iedereen onder leiding van een chefkok een heerlijk

drankje en hapje.

Hollands getint 3-gangen menu maakt. Het voorgerecht
wordt tijdens de voorbereidingen aan het kookeiland

VOORGERECHT ‘Geroosterde bietensalade’, Hollandse

genuttigd. Na de voorbereidingen gaan uw gasten aan

geitenkaas, sinaasappel en een dressing van Zaanse

tafel met het zelf-bereide hoofdgerecht. Het dessert wordt

mosterd & honing.

tijdens de afsluiting geserveerd met een kopje koffie of
thee. Bij het verlaten kunnen uw gasten ambachtelijke

HOOFDGERECHT

lekkernijen kopen bij ons Hollandse kraampje.

•	
‘Gouden Eeuw burger’, rundvlees, Old Amsterdam
kaas, sla, tomaat, augurk en een saus van Hollandse

PROGRAMMA-DUUR: 1,5 u
AANVANGSTIJD: Door u te bepalen
AANTAL DEELNEMERS: 8 tot 240p
Lunch workshop € 36,50 incl. btw
Diner workshop € 45,- incl. btw

specerijen op een geroosterd broodje.
•	
‘Oranje burger’, zalm, komkommer, sla en een
Hollandaise saus op een geroosterd broodje.
DESSERT ‘Appeltaartje’, appel, rozijnen, kaneel en een

‘crumble’ van Stroopwafel.
TER AFSLUITING Koffie of thee met zelfgemaakte appeltaart.

wijzigingen in het menu zijn (tegen een meerprijs) mogelijk.

VOORWAARDEN:
•	wijzigingen in het aantal gasten kunnen tot 7 werkdagen

DRANKEN Gedurende het 1,5-uur durende programma is

voor aanvang worden doorgegeven waarbij een

een onbeperkt drankenarrangement inbegrepen:

maximale kosteloze afwijking wordt toegestaan van 15%

•	Hollands aperitief bij ontvangst

t.o.v. het definitief geboekte aantal gasten

•	De meest voorkomende frisdranken en vruchtensappen
•	Heineken bier
•	Witte en rode huiswijn
•	Plat en bruisend mineraalwater

•	het doorgeven van eventuele dieetwensen en/of
vegetariërs kan tot 7 werkdagen van te voren
•	uitloop van de programmaduur wordt doorbelast tegen
€ 2,50 p.p. per 15 minuten

WIJZE VAN
RESERVEREN
U kunt geheel vrijblijvend een optie plaatsen. Deze optie verloopt

DE DUTCH COOKING EXPERIENCE IS
BEREIKBAAR OP WERKDAGEN TUSSEN
9.00 EN 17.00 UUR VIA 085-7441007 EN
INFO@DUTCHCOOKINGEXPERIENCE.NL.
Openingstijden:

Maandag t/m zondag: Reserveren noodzakelijk.

automatisch na 4 werkdagen. Mocht er zich tussentijds een andere

Adres: 	Flinesstraat 4, 1114 AL Amsterdam (Duivendrecht)

optant aandienen, dan dient u binnen 24 uur te laten weten of u de

Parkeren: 	De Dutch Cooking Experience beschikt over een

optie wenst om te zetten in een definitieve reservering. Zodra u aangeeft

eigen parkeerterrein voor maximaal 20 auto’s (onder

dat u akkoord gaat met de offerte van de Dutch Cooking Experience

voorbehoud van beschikbaarheid). In de directe

ontvangt u de bevestiging en aanbetalingsfactuur. De laatste pagina van

nabijheid zijn er voldoende betaalde parkeerplaatsen.

de bevestiging dient ondertekend voor akkoord te worden geretourneerd.

Het tarief bedraagt € 0,85 per uur tot 18.00 van
maandag t/m vrijdag. In het weekend is het parkeren
gratis. Er is eveneens voldoende parkeergelegenheid
voor bussen.
Openbaar vervoer: 3 min. loopafstand
Boot:

Aanleggen van de boot op 5 min. loopafstand

