KOOKWORKSHOPS

Bij The Eet-team houden wij heel erg van
lekker koken en samen eten, maar omdat dat
op het moment niet altijd kan, hebben wij
online kookworkshops ontwikkeld. Deze zijn
perfect in te passen in een zoomborrel, het
online kerstfeest of de digitale nieuwjaarsreceptie.
Wij sturen van tevoren iedereen een box toe
met daarin alle ingrediënten en uitgebreide
recepten. Tijdens de online kookworkshop
gaat iedereen vanuit zijn eigen keuken aan
de slag onder leiding van onze chefs. De
workshop duurt 1½ uur. In deze tijd bereid je
een heerlijk menu inclusief aperitief en leer je
ook nog eens over de desbetreffende
keuken. Leer waar Mezcal vandaan komt
of wat Kimchi betekent. Hierbij is er nog van
alles mogelijk! Denk aan de jaarlijkse pubquiz,
kersttoespraak van de directeur of samen
het kerstpakket uitpakken. Of kies voor een
passend wijnarrangement, een toffe dj of laat
Dries Roelvink inbreken met een live concert!
* Te boeken vanaf 15 personen (15 individuele
boxen)

Mexicaans borrelmenu
Tostada met ceviche van bloemkool,
avocado, geroosterde bloemkoolbladeren
en pico de gallo

Tortilla met zoete aardappel,
chipotle, salsa verde & koriander

Gegrilde maiskolf
met chipotle boter

Mezcal mule cocktail

Cocktail van mezcal, gingerbeer,
limoen & munt
Mexicaans borrelmenu à € 60,00 per box*
Organisatie kookworkshop € 250,00
Wijnarrangement (optioneel) à € 25,00
*Inclusief ingrediënten (je kookt voor twee personen)
Exclusief BTW.

Mezcal mule:
Recept voor 2 cocktails
100 ml mezcal
200 ml ginger beer
2 partjes limoen
2 takjes munt
Ijsblokjes
Doe de ijsblokjes in een glas. Giet hier de
Mezcal over en top dit af met Ginger beer.
Knijp het partje limoen uit in hetzelfde glas en
doe dit limoentje uiteindelijk ook in het glas
voor extra smaak. Kneus het takje munt even
in je handen en steek het in je cocktail als
finishing touch.

Asian streetfood
Okonomiyaki

Japanse pannenkoekjes met gerookt spek,
kool & lente-ui. Gegarneerd met bonitoflakes,
kewpie mayonaise & okonomiyakisaus

Gimbap

Koreaanse snack van rijst gevuld met
oesterzwammen & kimchi. Verpakt in zeewier

Bao

Gestoomd broodje gevuld met Koreaans
gestoofd rundvlees, mango kimchi
& komkommer-kimchi

Japanse Sapporo biertjes & Sparkling
saké
Zeewier chips
Asian Streetfood menu à € 70,00 per box*
Organisatie kookworkshop € 250,00
Wijnarrangement (optioneel) à € 25,00
*Inclusief ingrediënten & gimbap vormpje (je kookt
voor twee personen). Exclusief BTW.

Komkommer kimchi
1 komkommer
1 tl zout
1 teentje knoflook, fijngehakt
2 tl gochuguru (Koreaanse chili peper)
2 tl suiker
2 el rijstazijn
2 tl sesamolie
Snijd de komkommer in de lengte in vier
kwarten. Snijd de zaadlijsten eruit en snijd de
komkommerrepen in schuine stukjes van een
halve cm. Meng de komkommer stukjes met
de overige ingrediënten. Roer goed door en
laat minimaal 30 minuten trekken.
De komkommer kimchi is in de koelkast wel
een week houdbaar.

Fast food deluxe
Hamburger van paddenstoelen,
halloumi, wortel & tofu
Met cheddar & homemade ketchup
Inclusief hamburgerstamper

Lucifer frietjes uit de oven

Met chili zout en kruidenmayonaise

Dessertpizza met lemon merengue,
fruit en eetbare bloemen

Long Island Ice-tea

Cocktail van rum, vodka, gin, cointreau,
tequila, cola & limoen
De fastfood deluxe wordt geserveerd in
‘Fast-food’verpakking. Eventueel voorzien
van eigen logo.
Fastfood deluxe menu à € 65,00 per box*
Organisatie kookworkshop € 250,00
Wijnarrangement (optioneel) à € 25,00
*Inclusief ingrediënten & hamburgerstamper (je kookt
voor twee personen). Exclusief BTW.

Homemade ketchup
1 blikje tomaat (400 gram)
1 sjalot, gesnipperd
2 teentjes knoflook, fijngehakt
1-2 stengels bleekselderij, in stukjes
50 gram suiker
50 ml ciderazijn
scheutje tabasco
½ tl gemalen koriander
½ tl kaneelpoeder
½ tl piment
½ tl kruidnagel
Meng alle ingrediënten behalve de
specerijen in een pan. Breng aan de kook en
laat 30 minuten zachtjes koken. Laat het wat
afkoelen, pureer het mengsel en druk door
een zeef. Meng alle specerijen. voeg 1 tl van
het specerijenmengsel toe aan de ketchup.
Proef en voeg eventueel nog extra zout of
specerijen toe.

WIJNARRANGEMENT
Mexicaans borrelmenu
ALLO - Quinta de Soalheiro - Minho
Vago Rojo - Altrocedro - Mendoza

Aziatisch streetfoodmenu
Grüner Veltliner Lössterrassen Weingut Stadt Krems - Kremstal
Corvina Garda - Palazzo Maffei 			Veneto

Fastfood deluxe menu
Forgotten Vineyards Sauvignon Blanc Kruger Family Wines
Gamay Touraine Domaine Jacky Marteau - Loire
Wijnarrangement (2 flessen wijn)
à € 25,00*
*Exclusief BTW, inclusief verzendkosten

Wijnspecialist Woudt Stroo van Wijnkoperij
Okhuysen zal tijdens de kookworkshop meer
over de verschillende wijnen van het wijnarrangement vertellen.

VIDEONELEN
Omdat we tegenwoording ook van de Zoom
bijeenkomsten vooral een feestje moeten
maken, organiseert Videonelen live privé
concerten van de allerleukste artiesten.
Dries Roelvink terwijl de sushi kookt? Of liever
Rolf Sanchez tijdens het mixen van de Mezcal
mule? Meezingen met de schlagers van
Dennie Christian of liever relaxte soul, jazz of
Franse chansons. We denken graag mee om
van jouw event een feestje te maken.
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