ITALIAANS
Spinazie soep met gerookte zalmsnippers v/g
Italiaanse vissoep met veel verse vis g
Zelf pasta maken met verschillende sauzen naar
keuze:
Carbonara (spek, ui, ei, kaas
Pesto (vers gemaakt) v/g
Di Alfredo (room/kaassaus met groene asperges)
v/g
Salsa Amatriciana (tomaten, kaas, italiaans spek,
uien, knoflook g

SPAANSE TAPAS
Gazpacho (koude soep) v/g
Albondigas
Pollo al ajillo
Tortilla met kaas, aardappel, v,g
ui, knoflook, broccoli v
Patatas bravas v,g
Datilles con bacon
Gambas al ajillo g
Champigons v,g
Empanadas met geitenkaas, appel, honing en
walnoten v

ARABISCHE MEZZE
Hummus v/g
Fetah met rode paprika v/g
Babaganoush v,g
Tabouleh (couscous salade) of: v

Empanadas met gehakt, pijnboompitten en
rozijnen
Tonos me Revitia (salade met tonijn, bleekselderij
en kikkerwten)
Falafel v
Keftedakia (gehakt balletjes)
Baklava van Yvette (dessert)

THAIS
Thaise loemiaatjes
Viskoekjes
Tom yam soep v,g
Groene curry zelf maken
(Met kip)
Phanaeng
(Rode curry met rundvlees)
Padthai v

JAPANS
Chicken Teriyaki
Tempura van groenten en/of garnalen v
Verschillende soorten sushi v g

MAROKKAANS
Tajine van Kip, vlees of vis g
(met veel verse groenten)
Als voorgerecht een aantal gerechten uit de Mezze
workshop
Baklava van Yvette
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Lunch of High tea
Menu naar keuze in overleg (prijs in overleg)

Babyshower
Menu naar keuze en in overleg (prijs in overleg)

Borrel met hapjes
Voor b.v. een verjaardag, vrijgezellenfeest,of
reunie.
(menu en prijzen in overleg)

Er is de mogelijkheid om foto’s of een
presentatie op het tv-scherm te vertonen
Stel eventueel je eigen workshop samen uit
bovenstaande gerechten
p.s niet alles is te combineren maar in overleg
komen we er wel uit!
Prijzen workshop:
Workshop inclusief frisdranken en koffie of
thee € 57,50 p.p. inclusief btw
Workshop inclusief alleen de frisdranken
€ 52,50 p.p. inclusief btw
Workshop inclusief alle dranken zowel non
alcoholisch als zwak alcoholisch € 67,50 p.p.
inclusief btw.
Sterke drank en een vaatje voor de Heineken
Blade worden apart berekend!
Gerechten met een v zijn of kunnen vegetarisch
Gerechten met een g zijn of kunnen glutenvrij
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