Zelf koken op Bourgondisch ’s-Hertogenbosch!
Koken met collega’s, kookclub, vrienden of familie
VERDIEPING in kooktechnieken, ingrediënten en bereidingswijzen doe je op Bourgondisch 'sHertogenbosch! Culinaire Duizendpoot Ellen Steenbergen verzorgt op vrijdag 8-, zaterdag 9- en
zondag 10 september workshops op Bourgondisch ’s-Hertogenbosch.
Er kan weer volop zelf gekookt worden op Bourgondisch ‘s-Hertogenbosch. Dit jaar staat de BBQ in
het middelpunt. De BBQ is inmiddels verheven tot de buitenkeuken van veel huishoudens in zomer
én winter. Leer hoe je de lekkerste vlees-, vis-, bijgerechten en desserts maakt op de BBQ! Op
zaterdag is er een workshop met vegetarische voorgerechten en amuses en op zondag kan een
workshop vis fileren worden geboekt. Al deze recepten en kooktechnieken worden in anderhalf uur
aangeleerd door Culinaire Duizendpoot Ellen Steenbergen.
Ellen Steenbergen is vanaf haar vijftiende in de keuken te vinden. Ellen probeert graag nieuwe
gerechten uit. Zij belandde in de finale van Herrie aan de horizon en leerde de fijne kneepjes van
het vak - zoals productkeuze en herkenning, smaken, geuren en kwaliteit - van topkok Herman den
Blijker. En niet zonder resultaat, want Ellen runt inmiddels haar eigen succesvolle kookstudio in
Berlicum!
Meer informatie:
Bourgondisch ’s-Hertogenbosch: Van 7 t/m 10 september 2017. Donderdag 7 september:
Relatieavond (tickets Relatieavond verkrijgbaar via de website zolang de voorraad strekt). Van
vrijdag 8 tot en met zondag 10 september 2017 is de toegang gratis. Gerritjes € 1,30. Prijs
workshops € 24,50 per persoon. Workshops vinden plaats op vrijdag, zaterdag en zondag tussen
14.30 en 21.00 uur en duren 1,5 uur. Culinaire Cadeaubon € 26,00 euro (20 Gerritjes) in 5 stappen
online te bestellen. Meer informatie en tickets: www.bourgondisch-sh.nl.
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Meer informatie:
Voorzitter, Pieter Bak, telefoon: 06 – 15 06 3000
Secretariaat, Bernadette Kuenen, telefoon; 073 – 513 49 94
E-mail: secretariaat@bourgondisch-sh.nl
www.bourgondisch-sh.nl
Volg ons op twitter: @BourgondischSH en/of op facebook: bourgondischSH
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Persinformatie en beeldmateriaal: http://www.bourgondisch-sh.nl/praktisch/pers
Postadres:
Bourgondisch ’s-Hertogenbosch
Postbus 1032, 5200 BA ‘s-Hertogenbosch
Openingstijden:
Donderdag 7 september 17.30 - 01.00 uur (relatieavond/besloten)
Vrijdag 8 september 16.00 - 01.00 uur
Zaterdag 9 september 14.00 - 01.00 uur
Zondag 10 september 14.00 - 23.00 uur
’s-Hertogenbosch, 6 juli 2017

