In deze reeks van 5 thema-kooklessen voor zowel beginners als gevorderden
MANNEN en VROUWEN (18+) worden hapjes en een gevarieerd menu eerst besproken
en dan zelf in groepjes klaargemaakt samen met de lesgeefster Martine.
De volgende 5 maandagen starten wij stipt om 19u aan ons culinair avontuur in de
keuken van het gemeenschapcentrum.
Ma 20/1 Bloemkoolsoep met kaas, Varkenshaasje orloff, witloof feta, gratin
enz…sabajon met kersen en ijs.
Er is een avond met verschillende woks
Er is ook een avond dat we gaan werken met visgerechten.
En er kunnen ook suggesties naar voren gebracht worden door de
deelnemers de kok zal dat dan verder uitwerken.
Na iedere les kunnen de deelnemers proeven van hun eigen kookkunsten.
Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 20 deelnemers.
(het is aan de snelle beslissers)
Niet leden komen maar in aanmerking wanneer er plaatsen vrij zijn!

De kosten: leden: € 10,- per kookavond of € 50,- voor 5 avonden. dranken à € 1,niet leden: € 12,50 per kookavond of € 62,50 voor 5 avonden.

Inschrijven is noodzakelijk en kan tot woensdag 13 januari 2020 bij
Guido Gilissen - Robert Warson
Opgelet !!!

Alleen betaald is ingeschreven!

Het bestuur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfstrook (inschrijven noodzakelijk voor aankoop ingrediënten )
Lid worden is echter de goedkoopste oplossing!

Ik, ............................................................., wil me inschrijven als “Gilde kok” en wel voor
de volgende avonden: □ 20/01

□ 27/01

□ 03/02

□ 10/02

□ .... x € 10,- = € ............

of

□ 5 x € 10,-

□ .... x € 12,50 = € ............

of

□ 5 x € 12,50 = € 62,50

□ 17/02

= € 50,-

Bij inschrijving betalen of storten op rekening LG BE26 7353 2900 8729
Voorzitter: Guido Gilissen
Rootstraat 15
3630 Opgrimbie
tel.: 089/76.24.78
guido.gilissen@skynet.be
www.landelijkegildeopgrimbie.be

Schatbewaarder: Robert Warson
Kloosterstraat 1
3630 Opgrimbie
tel.: 089/76.03.29
robertwarson@hotmail.com

Secretaris: Achiel Bemelmans
Weidestraat 10
3630 Maasmechelen
tel.: 089/76.35.23
achiel.bemelmans@telenet.be
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