NATUURLIJK CREATIEF

KOOKWORKSHOPS
KUNST&KOOK
In samenwerking met Kunst&Kook biedt Bakkumse Hoeve
verschillende ongedwongen kookworkshops aan. Onder
enthousiaste en professionele begeleiding duikt u met uw
collega’s, familie of vrienden de keuken in en werkt u samen
aan een heerlijk diner, lunch of ontbijt. Geniet bijvoorbeeld
van de Surinaamse, Marokkaanse, Italiaanse of Spaanse
keuken, of kies voor de uitdaging. Een teambuilding
kookworkshop waarbij samenwerking, onderhandeling en
communicatie centraal staan. Daarnaast kunt u ook kiezen
voor onze Kook&Schilder workshop voor wat extra focus op
bepaalde onderwerpen die tijdens uw verblijf centraal staan.
De kookworkshops staan garant voor een flinke dosis
gezelligheid, interactie en natuurlijk een heerlijke huisgemaakte maaltijd!

DE UITDAGING
Kookworkshop waarin verschillende teams het tegen
elkaar opnemen. Elk team krijgt de opdracht twee
gerechtjes te maken. Daarvoor krijgen ze een grote doos
gevuld met zeer uiteenlopende ingrediënten die niet altijd
goed bij elkaar passen. Om iets heel lekkers te kunnen
maken zullen de teams met elkaar in onderhandeling
moeten over de ingrediënten. Een uitdagende
kookworkshop waar de deelnemers worden uitgedaagd op
een vernieuwende manier samen te werken en te zorgen
voor een prachtig en tongstrelend resultaat. Het recept
moet natuurlijk lekker worden en er aantrekkelijk uitzien.
Maar ook een culinaire naam krijgen en overtuigend
gepresenteerd worden door de trotse koks.
De kookresultaten zijn elke keer weer enorm verassend!

KUNST&SCHILDER
Voor groepen die houden van interactie, en heerlijk eten.
Tijdens het schilderen wordt er op een creatieve manier
door gepraat over onderwerpen die tijdens het verblijf op
de agenda staan wat vaak leidt tot nieuwe inzichten.
Er wordt tevens gewerkt aan een drie gangendiner. Keuze
uit (Spaans, Italiaans, Marokkaans of Surinaams. Daarnaast
wordt er gewerkt aan twee of drie schilderijen die elk een
eigen thema krijgen toegewezen. Tijdens de drie of vier
sessies zal elke deelnemer een keer in de keuken komen en
een aandeel leveren aan elk schilderij. Natuurlijk willen we
steeds van de schilders horen wat ze hebben geschilderd en
waarom ze het werk van de voorganger aangepast hebben.
Er ontstaan op die manier schilderijen met een prachtig
divers verhaal! Deze workshop duurt ongeveer vier uur.

MEER INFORMATIE / RESERVEREN
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact
opnemen met Muriel, de eigenaresse van Kunst&Kook.
Website: www.kunstenkook.nl
Telefoonnummer: 06-41587681

