Wil je een workshop organiseren voor
bijvoorbeeld een vrijgezellenparty of
een zussen dag dan is dit is de originele
manier om gezellig en creatief met
elkaar bezig te zijn.
Tijdens deze workshop leer je in
ongeveer 3 uur hoe je een heerlijke
gedecoreerde taart van marsepein of
rolfondant maakt.
Iedereen kan het leren en met deze
kennis zal je de komende verjaardagen
zeker de show stelen!!!
Er zijn allerlei materialen aanwezig.
Natuurlijk is er koffie en thee en zal het
zeker aan iets lekkers niet ontbreken.
Na de workshop krijg je de taart mee
naar huis in een taartdoos. Je kunt een
marsepeintaart nog prima 3 maanden
in de vriezer bewaren.
Kosten: €35.= p.p. incl. alle ingrediënten
en materiaal gebruik en hapje, drankje
en taartdoos.

Een leuke gezellige en vooral leerzame
workshop waarin diverse aspecten van
de olijfolie voorbij komt.
Proeverij van diverse olijfolie en de
toepasbaarheid in de keuken
maar ook het maken van diverse
dressings komt aan bod.
Een avondvullend programma voor
iedereen die van olijfolie houdt. Maar
vooral ook diegene die er minder van
houden gaan wij overtuigen van de
veelzijdigheid van olijfolie en hoe lekker en vooral hoe gezond dit kan zijn.
Kosten: € 30 p.p. inclusief een hapje,
drankje, materiaal. U mag uiteraard
de gemaakte dressing meenemen, wij
verzorgen de bakjes hiervoor.

Leer de fijne kneepjes van het vak en
wordt een echte Tapas-chef.
De diverse kleine hapjes zijn inmiddels
ingeburgerd in Nederland. Maar hoe
maak je nu de lekkerste. Middels deze
workshop leer je de fijne kneepjes van
tapas maken. Onder het genot van een
lekker glas wijn zullen we gezamenlijk van
de hapjes genieten.
U krijgt natuurlijk ook de gelegenheid de
hapjes thuis te laten proeven.
Kosten: €32.50= p.p. incl. materialen,
ingrediënten en een drankje

Locatie en data ’s

De workshops worden
verzorgd door:

Locatie: ‘t Krachtig huus
Oude Prinsenweg 6C

La Culina
Kerkstraat 43
3882BN Putten
0633013602
info@laculina.nl
www.laculina.nl

Iedere maandag
Middag van 14.00 tot +/- 17.00
Minimaal aantal deelnemers 10
Meerdere cursussen en/of
workshops wordt momenteel nog
aan gewerkt.

Meer informatie via e-mail
te verkrijgen.
De workshop worden ook voor
zakelijke klanten aangeboden.
Vraag naar de mogelijkheden.

