Koken bij Jeanine Cuisine
Wat is er leuker dan na de solextocht te gaan kokkerellen in de kookstudio van
Jeanine Cuisine! Mogelijk zijn jullie tijdens de solextocht al langs de kookstudio in
het pittoreske Neerloon gereden! In de sfeervolle kookstudio starten we met een
hapje en een drankje waarna we gezellig aan de slag gaan. Welke kookworkshop
heeft jullie voorkeur?
-

Tapas
Italiaans
Grieks
Aziatisch
Zuid-Afrikaans of
de Mannen-workshop?

Nieuwe gerechten ontdekken, maken en proeven. Dat is waar het bij lekker eten omgaat. Met deze
kookworkshops ervaar je dat verrassende combinatie zorgen voor culinaire hoogstandjes. Na het
koken met z’n allen rondom de grote tafel en gezellig napraten over jullie geslaagde dag. Smakelijk
eten alvast!
Ook is het mogelijk om te picknicken of te lunchen bij Jeanine Cuisine:
Bij mooi weer is het picknick time! Je gaat zelf aan de slag met het maken van een goed
gevulde picknickmand. Wat dacht je van zoete aardappelsalade, summerrolls, flammkuchen,
banenbrood en smoothies? Jeanine Cuisine zorgt dat de gevulde picknickmand op jullie staat te
wachten, als jullie via een wandeling aankomen aan de oevers van de Maas. Kleedje mee, hapjes
mee en picknicken maar!
- Buiten de deur lunchen is heerlijk! Het is de manier om ff bij te praten. Enne, deze keer kookt
Jeanine voor jullie. Het wordt smullen geblazen met oa. huisgemaakte soep in combinatie
met cherrytomaatjes uit de oven, luxe broodjes en sandwiches, worstenbroodjes, verse
sappen, minipasteitjes en warme appeltaart met slagroom als toetje.
Mocht het weer het toelaten dan gaan we lekker in de tuin eten aan de mooi gedekte tafel.
Prijzen:
- Lunch: € 19.50 en luxe lunch: € 27.50 (maakt niet uit of ik het bereid of de gasten zelf)
- Picknick: €25,- (maakt niet uit of ik het bereid of de gasten zelf)
- Kookworkshop: € 45,- (inclusief drankjes)
Contactgegevens:
Jeanine van der Wijst
Kookstudio Jeanine Cuisine
Maasdijk 13A
5356NC NEERLOON
Tel: 06-23168289
Email: info@jeanine-cuisine.nl
www.jeanine-cuisine.nl

