CREA SUSHI WORKSHOPS
CREATIEVE KOOKWORKSHOPS
VOOR IEDEREEN!

CREA SUSHI WORKSHOPS TARIEVEN SUSHI- EN KOOKWORKSHOPS 2017

Al onze tarieven zijn per persoon, incl. 6% btw. en excl. reiskosten. Reiskosten: € 0,41 incl. 21% btw per km vanaf Hoofddorp, indien er gebruik wordt
gemaakt van uw locatie. De eerste 15 km zijn gratis.

SOORT WORKSHOP

OP UW LOCATIE

OP ONZE LOCATIE

AANVULLENDE INFO.

Aantal deelnemers:

Aantal deelnemers:




min. 6 en max. 9: € 39,95 p.p.
min. 10 en max. 30: € 35,00 p.p.




min. 10 en max. 14: € 59,00 p.p.
min. 15 en max. 30: € 54,00 p.p.






exclusief drank (u kunt daar zelf
voor zorgen)



inclusief 2 glazen wijn voor een bijzonder tarief
of
inclusief 2 andere drankjes (koffie, thee, bier,
wijn, frisdrank-> alle combinaties zijn mogelijk)
inclusief huur locatie in Hoofddorp
losse consumpties zijn erbij te bestellen (ook
tijdens de workshop): € 3,00 per consumptie




DE CREASUSHIWORKSHOP

DE CREASUSHIWORKSHOP VOOR
GEVORDERDEN

Aantal deelnemers:

Aantal deelnemers:




min. 6 en max. 9: € 39,95 p.p.
min. 10 en max. 30: € 35,00 p.p.



exclusief drank (u kunt daar zelf
voor zorgen)








min. 10 en max. 14: € 59,00 p.p.
min. 15 en max. 30: € 54,00 p.p.
inclusief 2 glazen wijn voor een bijzonder tarief
of
inclusief 2 andere drankjes (koffie, thee, bier,
wijn, frisdrank-> alle combinaties zijn mogelijk)
inclusief huur locatie in Hoofddorp
losse consumpties zijn erbij te bestellen (ook
tijdens de workshop): € 3,00 per consumptie
















U leert bekende sushi-soorten maken
Er kan ook vegetarische sushi worden
gemaakt
Geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar
oud
Locatie: uw locatie of onze locatie in
Hoofddorp
Workshopduur: ± 2 uur, exclusief het
eten
Alleen groepsboekingen mogelijK
Duur workshop: 2-2½ uur
Niet te boeken op zondag
U leert bekende sushi-soorten maken
Er kan ook vegetarische sushi worden
gemaakt
Geschikt voor deelnemers vanaf 12 jaar
oud
Locatie: uw locatie of onze locatie in
Hoofddorp
Workshopduur: ± 2 uur, excl. het eten
Alleen groepsboekingen mogelijK
Duur workshop: 2-2½ uur
Niet te boeken op zondag

SOORT WORKSHOP

OP UW LOCATIE

OP ONZE LOCATIE

AANVULLENDE INFO.

Aantal deelnemers:

Aantal deelnemers:



Korte sushi workshop van 1 uur





Alleen groepsboekingen mogelijk
Niet te boeken op zondag.
Ideaal als ‘ontspannings-uurtje’ tussen 2
presentaties in of als
(lunch)pauze/afsluiting tijdens/na een
presentatie/cursusdag
De eigen gemaakte sushi kan als
lunch/of borrelhapje worden genuttigd
U maakt per persoon 2 sushi-rollen (u
haalt hieruit 16 stukjes sushi)
Er kan ook vegetarische sushi worden
gemaakt
Locatie: uw locatie of onze locatie in
Hoofddorp




min. 8 en max. 10: € 29,95 p.p.
min. 10 en max. 30: € 25,50 p.p.



exclusief drank (u kunt daar zelf
voor zorgen)








DE CREA-SUSHI BREAK

min. 10 en max. 14: € 43,00 p.p.
min. 15 en max. 30: € 38,00 p.p.
inclusief 1 glas wijn voor een bijzonder tarief
of
inclusief 1 ander drankje (koffie, thee, bier,
wijn of frisdrank)
inclusief huur locatie in Hoofddorp
losse consumpties zijn erbij te bestellen (ook
tijdens de workshop): € 3,00 per consumptie






Aantal deelnemers:

DE CREA-KINDERSUSHIWORKSHOP




min. 8 en max. 10: € 24,95 p.p.
min. 11 en max. 15: € 19,95 p.p.



exclusief iets te drinken (u kunt
daar zelf voor zorgen)

NIET TE BOEKEN OP ONZE LOCATIE

Een creatieve en leuke ervaring voor
kinderen!







Leeftijd: 9 tot 11 jaar oud.
De gemaakte sushi wordt samen
opgegeten na de workshop.
Workshopduur: max. 1½ uur
Locatie: uitsluitend uw locatie
Alleen groepsboekingen mogelijk
Max. 15 pers.

SOORT WORKSHOP

OP UW LOCATIE

OP ONZE LOCATIE

AANVULLENDE INFO.

Aantal deelnemers:

NIET TE BOEKEN OP ONZE LOCATIE



Duur workshop: 2-2½ uur.




Zondag-workshop: op aanvraag.
De CombiWorkshop bestaat uit twee
leuke, creatieve workshops:
o een sushi workshop
o een workshop Japanse hapjes
Tijdens deze workshops maakt een deel
van de deelnemers sushi en het andere
deel de warme Japanse hapjes
Er wordt gezamenlijk gegeten van de
hapjes na afloop van de workshops
Het totaal aantal hapjes wat wordt
klaargemaakt is meer dan voldoende
voor de hele groep
Locatie: uitsluitend op uw locatie
Workshopduur: ± 2½ uur
Alleen groepsboekingen mogelijk




min. 6 en max. 9: € 47,00 p.p.
min. 10 en max. 15: € 42,00 p.p.



exclusief drank (u kunt daar zelf
voor zorgen)



Deelname met minder mensen is
mogelijk, indien u bereid bent om
voor het minimum aantal
personen te betalen (max. 15
pers.).

DE CREACOMBIWORKSHOP








Aantal deelnemers:

DE CREA-JAPANSE
KOOKWORKSHOP




min. 6 en max. 9: € 47,00 p.p.
min. 10 en max. 15: € 42,00 p.p.



exclusief drank (u kunt daar zelf
voor zorgen)
Deelname met minder mensen is
mogelijk, indien u bereid bent om
voor het minimum aantal
personen te betalen).

NIET TE BOEKEN OP ONZE LOCATIE

Tijdens deze kook-workshop maakt de groep
5 heerlijke Japanse gerechten klaar en 2
Japanse sauzen, m.n.:








Japanse soep






Locatie: uitsluitend op uw locatie

Yakitori satés
Teriyaki beef
Een groentegerecht
Gebakken Japanse rijst

Yakitori- en Teriyakisaus
Na afloop van de workshops worden de
gerechten gezamenlijk opgegeten
Workshopduur: ± 2 uur, excl. het eten
Alleen groepsboekingen mogelijk
Zondag-workshop: op aanvraag

SOORT WORKSHOP

OP UW LOCATIE

OP ONZE LOCATIE

AANVULLENDE INFO.

Aantal deelnemers:

NIET TE BOEKEN OP ONZE LOCATIE

Tijdens deze workshop maakt de groep 5
gerechtjes, 2 dipsauzen en 1 salade dressing
klaar m.n.:



min. 6 en max. 10: € 47,00 p.p.



exclusief drank (u kunt daar zelf
voor zorgen)

DE CREAFUSIONWORKSHOPS

Deelname met minder mensen is
mogelijk, indien u bereid bent
om voor het minimum aantal
personen te betalen.





Vietnamese springrolls





Spaanse Patatas Bravas met Alioli





Alleen groepsboekingen mogelijk

Spaanse Gambas al pil pil met
champignons
Japanse Kani salade (surimisalade)

Springroll dipsaus, Alioli, Kani salade
dressing
Na afloop van de workshops worden de
gerechten gezamenlijk opgegeten



©2017 Crea Sushi Workshops

Chineze Szeshuan chickenwings

Locatie: uitsluitend op uw locatie
Workshopduur: ± 2 uur, exclusief het
eten
Zondag-workshop: op aanvraag.

