Kookworkshop op maat met vrienden?
Van 4 tot 7 personen begeleiden we de
workshop, na het koken geniet u van
het eten met een glaasje wijn.
Van maandag tem donderdag
tussen 19 en 22h .
60€ per persoon
Juliette
Ijzerenwaag 4
2000 Antwerpen
Grotere groep? Gelieve contact op te
nemen.
info
03 227 12 03
contact@debroersvanjulienne.be

Sinds 1994 koken Julienne, haar broers
en zusje Juliette met plezier en liefde
voor
groenten in alle kleuren en vormen.
Zin om ook eens veggie te koken?
U kan zowel een demonstratieles als
een kookworkshop volgen.
We organiseren kookworkshops op
maat, kooklessen voor verenigingen,
workshops in het kader van
teambuilding….
Neem ook een kijkje op
facebook.com/The Thursday table.
Een initiatief van Stad Leest en Julienne:
‘Heerlijke gerechten uit onze favoriete
kookboeken’ in een kookworkshop
gegoten.

KOKEN MET
JULIENNE
DEMONSTRATIELES:
donderdag 14 september
zondag 22 oktober
zondag 12 november
Woensdag 13 december
KOOKWORKSHOP:
11,12,13 september
23,24,25 oktober
6,7,8 november
11,12 december

KOOKWORKSHOPS najaar 2017
11,12,13 september Minestrone uit het Midden-oosten met fetadumplings
18.30- 21.30h

De lekkerste groenteburgers van Julia
Fleurige herfstsalades, gepekelde groenten
Alila, macarontaart met kersen en rozenwater

23,24,25 oktober

Ribollita, Italiaanse soep op de wijze van Nina

18.30 - 21.30h

Heerlijke groentengratin, Pasta in een hartige taart

,
Demonstratieles najaar 2017
Donderdag 14 september Minestrone uit het Midden-Oosten met fetadumplings
18.30 tot 22.00
De lekkerste groenteburgers van Julia
Fleurige herfstsalades , gepekelde groenten
Alila, macarontaart met kersen en rozenwater
Zondag 22 oktober
10.30-14.00

Ribollita, Italiaaanse soep op de wijze van Nina
Heerlijke groentengratin, Pasta in een hartige taart
Geroosterde herfstgroentensalade
Louisiana pompoencake met hazelnootcrumble

Geroosterde herfstgroentensalade
Louisiana pompoencake met hazelnootcrumble
6,7,8 november

Heerlijk herfstbuffet met salades, quiches, dips…

18.30 - 21.30h

Brood uit Oman, Koshari
Mokka-kaas-chocoladetaart

11,12 december

Feestelijke soepen, Snelle koude en warme hapjes

18.30-21.30h

Pastillia met ricotta en geroosterde groenten
Kerstsalade met geroosterde groenten
Helena, kaastaart met framboos, witte chocoladecrumble

Zondag 12 november
10.30 tot 14.00

Woensdag 13 december
18.30-22.00

Heerlijk herfstbuffet met salades, quiches, dips…..
Huisgemaakt brood uit Oman, Koshari
Mokka-kaas-chocoladetaart

Feestelijke soepen
Snelle koude en warme hapjes
Pastilla met ricotta en geroosterde groenten
Kerstsalade met geroosterde groenten
Helena, kaastaart met framboos,witte chocoladecrumble
Feestelijke koffiekoekjes met matcha en rabarber

Koffiekoekjes met matcha en rabarber
PRAKTISCH
De kookworkshops gaan door op de volgende locatie:
Juliette, Ijzerenwaag 4, 2000 Antwerpen
prijs 60 €/per persoon per workshop
Inbegrepen: de begeleiding, het eten met een glaasje wijn.
Inschrijven : contact@debroersvanjulienne.be

PRAKTISCH
De kooklessen gaan door op de volgende locatie:
Van Schoonbekestraat 148, 2018 Antwerpen
Prijs: 60 € /per persoon per les
Inbegrepen: de lessen, het eten met een glaasje wijn.
Inschrijven : contact@debroersvanjulienne.be

