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Culinaire verwennerij ! 
 

workshops – demonstraties – meetings – kok aan huis 

 

Beste culinaire liefhebber, 
 

WE ZIJN ER WEER! Het mag! Het kan! We doen het! Maar we doen het volgens de normen! 
 

Voor de workshops slanken we af van 16 naar max. 12 deelnemers om wat meer ruimte te creëren. 

 inschrijving en betaling VOORAF is verplicht, geen refund, wel vervanging mogelijk 

Door de kleinere aantallen, zelfde prijs, vragen we dit expliciet, anders is dit voor ons geen haalbare kaart meer … 
 

Voel je je ziek, ben je verkouden, … kortweg niet 100% in orde, neem aub uw verantwoordelijkheid en blijf thuis. Stuur 

gerust een vervanger in uw plaats. We kunnen altijd een oproep via FB doen als hulp. 

Bij twijfel kan uw temperatuur opgenomen worden. 
 

- jassen/handtassen blijven in de wagen – uitzonderlijk zelf jas in de gangkast ophangen 

- we raden aan om nog een sanitair bezoek te plegen voor het betreden van de eetruimte, handen wassen verplicht 

 er worden desinfecterende doekjes voorzien in de toiletruimte 
 

- bij het betreden van de eetruimte staat een kastje 

 we voorzien doekjes voor het desinfecteren van de gsm 

 en vragen de handen nogmaals te desinfecteren met alcoholgel 

- persoonlijke zaken zoals gsm worden bij je gekozen zitplaats gelegd 

 we hebben 2 tafels voorzien van 6 personen – zo heb je nog wat bubbelruimte 
 

- op iedere zitplaats is voorzien – elk met zijn eigen kleur om uitwisseling te vermijden – een schort, een handdoek en 

een mondmasker voor tijdens het koken 

- ieder kiest zijn eigen flesje plat- of spuitwater, het wijnglas is voorzien van zijn eigen kleur, het servet is ook voorzien 

van het eigen kleur – steeds om uitwisseling te vermijden 

- uitleg gebeurt in de eetzaal – ondertussen wordt 1 aperitief geschonken – wordt zittend genuttigd en wordt niet 

meegenomen naar de keuken (er mag NIETS staand gedronken of gegeten worden) 
 

- LOOPRICHTING – vanuit gang naar eetzaal, van eetzaal naar keuken en van keuken naar gang en zo weer naar de 

eetzaal – we lopen dus een ‘rondje’ 
 

- koken in de keuken per 2 personen opgedeeld– alles wordt afgewerkt – we gaan tussendoor niet meer gaan zitten om 

te eten – kookpotten worden tussendoor afgewassen, zelf zien dat er geen wachtrij is aan de afwas 

- na het koken worden alle gerechten op bord gedresseerd en meegenomen naar de eetruimte 

- een glaasje witte of rode wijn zal ingeschonken worden door de chef eenmaal iedereen aan tafel zit (andere dranken 

zijn apart betalend) 

- alle hartige gerechten worden dus in 1 keer aangeboden om te nuttigen 

- het nagerecht wordt door de chef (en eventueel iemand die helpt) met de nodige hygiënemaatregelen ingezet (verse 

handschoenen en vers mondmasker) 
 

iedereen ruimt zijn eigen bord, bestek, glas af, we gaan niet ‘verzamelen’ aan de afwasbak  

- borden, potjes worden met pottenlekker schoon gemaakt en plaats sparend gestapeld 

- bestekken in bestekbak 

- glazen op aparte kar 

tussendoor en bij vertrek, kunnen de handen steeds ontsmet worden, we zijn voorzien 
 

NOOT 

- mondmaskers/schortjes worden gewassen op minimaal 60 graden na iedere workshop 

- wie graag met handschoenen aan werkt in de keuken – deze zijn voorzien – anderzijds zullen wij regelmatig 

oproepen om de handen tussendoor te wassen en zeker bij het opnieuw betreden van de keuken 

wie zich ongemakkelijk voelt bij het nuttigen in bubbel van 6, kan de gerechten meenemen naar huis –  recipiënt meebrengen 

Mocht u binnen de 2 weken na de workshop Covid-19 ontwikkelen, dan kan de traceerunit bij ons terecht voor de 

nodige contactgegevens van alle deelnemers. Voor de rest worden er geen klantgegevens uitgewisseld. 
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