
   
Rozen & Radijs  info@rozenenradijs.nl  
Aalsmeerderweg 938, 2154 ME Burgerveen  www.rozenenradijs.nl  
0172-508387 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Kookworkshops 
Vindt u het leuk om te koken en zou u wel weer eens verrast willen worden? Misschien kunt u dan 
eens een kookworkshop volgen bij Rozen & Radijs. Wij werken met dagverse biologische 
producten en zonder zakjes en pakjes. Deze workshops kunnen maandag t/m vrijdag 
plaatsvinden. 
Vanaf 10 personen tot maximaal 25 personen kunt u bij ons terecht voor een kookworkshop. Alle 
workshops duren ongeveer vier uur. Onderstaande prijzen zijn inclusief één welkomstdrankje.  

 
Ayurvedisch koken: Deze kookkunst uit India is ruim 5000 jaar oud. Laat u verrassen door 

het gebruik van spannende kruiden en eeuwenoude kooktechnieken. Deze keuken staat bekend als 
een van de heerlijkste ter wereld. 

- 10 t/m 15 personen € 47,50 p.p. 

- 16 t/m 25 personen € 32,50 p.p. 

Workshop Tapas maken: Tapas zijn kleine Spaanse gerechtjes, meestal in combinatie met 

een lekker drankje. Er zijn ontelbaar veel verschillende soorten Tapas te vinden, zowel warm als koud, 
vis, vlees of vegetarisch, alles kan en alles mag! Tapas zijn geliefd als borrelhapjes maar je kunt er 
ook een complete maaltijd mee samenstellen. 
 

- 10 t/m 15 personen  € 52,50 p.p. 

- 16 t/m 25 personen  € 37,50 p.p. 

Italiaans koken: De Italiaanse keuken kenmerkt zich door de verse en pure producten. Ook de 

passie voor het koken is in heel Italië voelbaar. De recepten zijn zo opgezet dat iedereen kan 
deelnemen, ook de minder ervaren kok. 

- 10 t/m 15 personen  € 47,50 p.p. 

- 16 t/m 20 personen  € 32,50 p.p. 

 
 
Graag horen wij drie werkdagen van tevoren het definitieve aantal personen.                      
We gaan er tijdens deze workshop vanuit dat we gezamenlijk koken en ook opruimen/afwassen. Mocht u ervoor willen 

kiezen dat wij het opruimen/afwassen voor onze rekening nemen, vragen we een toeslag van € 75,00 per groep. 

 
 
 
Wijzigingen voorbehouden. 


