
THEMA KOOKAVONDEN

Voor iedereen 
die van koken 
en eten houdt!

Iedere 
kookavond  

een uniek  
onderwerp 

bij Kook-planet
Van slowcooking of koken met 
Kerst tot de Bastard Masterclass 
of streekproducten: leer de fi jne 
kneepjes van het vak tijdens de 
bijzondere thema kookavonden. 
Schrijf snel in en kook mee!

in Leiderdorp

© Alle rechten voorbehouden Kook-planet 

info@kook-planet.nl
www.kook-planet.nl
K.v.K.-nr.28094012
BTW-nr.NL1751.18.978.B01
IBAN NL71RABO033.56.92.206

Winkelcentrum Santhorst
Laan van Berendrecht 264
2352 VP Leiderdorp
T. 071-542 4277
F. 071-542 4276

�  Ja, ik wil graag deelnemen aan 
een of meerdere thema kookavonden 
en ik heb hiernaast mijn keuze(s) aangevinkt
en per avond aangegeven met hoeveel 
personen ik wens deel te nemen

Naam 

.............................................................................
Straat en huisnummer 

.............................................................................
Postcode en plaats

.............................................................................
E-mailadres 

.............................................................................
Telefoonnummer

.............................................................................
Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaar ik 

akkoord te gaan met de voorwaarden van Kook-planet 

en de betaling van het inschrijfgeld binnen 14 dagen 

te zullen voldoen.

Datum...................................................................
Handtekening 

.............................................................................

Inschrijven

Informeer telefonisch of in de winkel 
naar de beschikbaarheid. Kruis de 
avonden van uw keuze aan. 

Kijk voor alle voorwaarden op 
www.kook-planet.nl/inschrijven 

Bastard 
Masterclass

� 23-09-’16 
� 30-09-’16
� 02-06-’17
� 09-06-’17

Steam on! � 14-10-’16

Coquilles 
Exquise

� 27-10-’16

Meet & Eat � 28-10-’16

Vis 
tot op de graat

� 18-11-’16
� 26-05-’17

Beleef het wild � 24-11-’16
� 25-11-’16

Uitpakken 
met Kerst

� 06-12-’16
� 09-12-’16 
� 16-12-’16
� 21-12-’16
� 22-12-’16

Groene 
inspiratie

� 10-02-’17

Amuse: 
klein maar fi jn

� 23-02-’17
� 24-02-’17

Spice it up! � 17-03-’17
� 24-03-’17

Zalig Pasen � 30-03-’17
� 31-03-’17

Vers uit het 
Groene Hart

� 04-04-’17

Nice & Slow � 07-04-’17
� 21-04-’17

Creatief met 
asperges

� 19-05-’17

Thema kookavond     data      aantal



Thema kookavonden bij Kook-planet 

Creatief met asperges De beroemdste seizoensgroente die er is: 
de asperge! Lekker om op de klassieke manier klaar te maken, 
maar er kan nog veel meer. Benieuwd naar de veelzijdigheid van 
het witte goud? Dan is dit de kookavond voor u.

Spice it up Licht, pittig en gezond; zomaar een aantal kenmerken 
van de Oosterse keuken. Wilt u meer leren over die typisch Oost-
erse manier van koken? Dan is dit de kookavond voor u.

Nice & slow Slow cooking, sous-vide-bereidingen: mooie termen 
voor een geweldige manier van koken. Ontdek wat tijd als ingre-
diënt kan doen voor uw gerechten!

Big Green Eggperience
Altijd al willen weten wat er nou zo bijzonder is aan een Big Green 
Egg? Gek op vlees en benieuwd wat er nog meer kan met dit 
geweldige apparaat/deze machine? Dan is dit de kookavond voor 
u! Leer vlees grillen als een professional en raak ook overtuigd!

Groene inspiratie
Zelfs het Voedingscentrum raadt het aan: we moeten meer 
groente eten! Maar hoe maak je een vegetarisch gerecht lekker 
klaar? Een kookavond vol tips en trucs voor lekkere groentegere-
chten! Ook erg leuk voor parttime vegetariërs.

Steam on!
De opties van een stoomoven zijn eindeloos en passen perfect 
in de trend om licht en gezond te eten. Maar wat kun je er nou 
eigenlijk precies mee klaarmaken? Ontdek de mogelijkheden van 
deze manier van koken tijdens deze thema-avond.

Coquilles Exquise
De coquille is wat ons betreft het mooiste schelpdier! Ontdek 
meerdere manieren om deze exclusieve klassieker op de lekker-
ste wijze te bereiden.

Meet & eat 
Op een ongedwongen manier nieuwe mensen ontmoeten? Meet 
& eat! Geen geforceerd gedoe of ongemakkelijke situaties; ge-
woon lekker koken en per gerecht met iemand kennis maken. Een 
kookavond zoals u van ons gewend bent, speciaal voor singles.

Amuse: klein maar fijn!
Voor bij de borrel of als start van het diner, met amuses kun 
je alle kanten op! Zin in een avond inspiratie voor de lekkerste 
hapjes? Schrijf u dan meteen in.

Zalig Pasen! Steeds populairder en minstens een eigen kookavond 
waard: het Paasdiner! Lekkere voorjaarsgroenten en de smakeli-
jkste gerechten.

Vis tot op de graat De kookavond voor echte visliefhebbers! 
Tijdens deze kookavond bereiden we vissoorten uit verschillende 
windstreken om de uitgebreide mogelijkheden van vis te (her)
ontdekken.

Beleef het wild De mogelijkheden om te koken met wild zijn ein-
deloos! Ontdek onze favorieten tijdens deze kookavonden.

Uitpakken met Kerst
Inspiratie voor het lekkerste kerstdiner! Drie gangen geweldige 
gerechten voor een stressvrije Kerst.

Zalig Pasen! 
Steeds populairder en minstens een 
eigen kookavond waard: het Paasdiner! 
Lekkere voorjaarsgroenten en de smake-
lijkste gerechten.

Creatief met asperges
Benieuwd naar de veelzijdigheid van het 
witte goud? Kom asperges koken! 

Beleef het wild! 
De mogelijkheden om te koken met wild 
zijn eindeloos! Ontdek onze favorieten 
tijdens deze kookavonden.

Uitpakken met Kerst
Inspiratie voor het lekkerste kerstdiner! 
Drie gangen geweldige gerechten voor 
een stressvrije Kerst.

In het seizoen

Meet & Eat 
Op een ongedwongen manier nieuwe 
mensen ontmoeten? Meet & eat! Geen  
geforceerd gedoe of ongemakkelijke  
situaties; gewoon lekker koken en per  
gerecht met iemand kennis maken. Een 
kookavond zoals u gewend bent, speciaal 
voor singles.

Amuse: klein maar fijn!
Voor bij de borrel of als start van het din-
er, met amuses kun je alle kanten op! Zin 
in een avond inspiratie voor de lekkerste 
hapjes? Schrijf u dan meteen in.

Vers uit het Groene Hart
Samen met chef-kok Kenneth Tjong 
Ayong van Restaurant Kom Eten – 
bekend om het gebruik van streek-
producten -  koken we een avond met de 
mooiste producten van dichtbij.

Inspiratie & ontmoeting 
De thema kookavonden bij Kook- 
planet zijn al jaren een begrip! Tijdens 
deze bijzondere avonden wordt een 
specifiek thema behandeld en/of komt 
een gastkok vertellen over zijn of haar 
specialiteit. Een feest voor iedereen die 
van lekker eten en koken houdt! 

Tijdens een thema kookavond bereiden 
we een wisselend driegangendiner 
dat bestaat uit een voor-, hoofd- en 
nagerecht of uit een voor-, tussen en 
hoofdgerecht. Uiteraard genieten we ook 
direct van deze gerechten en krijgt u de 
recepten mee naar huis. Kortom: 
gezellige avonden, lekker koken, lekker 
eten en er wat van opsteken! 

Koken met uw eigen gezelschap? Kom 
langs of bel voor meer informatie over 
de party kookavonden. Informeer ook 
eens naar de 5-delige reeks kookwork-
shops. 

De kosten voor deelname aan een thema 
kookavond bedragen € 56,50 per 
persoon. Inbegrepen hierbij zijn: 
• de ingrediënten
• gezellig tafelen
• een drankje tijdens het eten
• een kopje koffie 
• en het gebruik van de materialen.  

Extra leuk! 
• Gezinskorting: kom als ouder koken 

met uw kind onder de 18 jaar en uw 
kind neemt deel voor slechts € 30,- 
per kookavond! (min. leeftijd 12 jaar)

• Bij inschrijving van minimaal 5 thema 
avonden, krijgt u een Kook-planet- 
cadeaubon van € 25,-.

• Bij inschrijving van 9 thema avonden 
of meer, krijgt u een Kook-planet- 
cadeaubon van € 50,- .

Kijk voor alle voorwaarden en spelregels 
op www.kook-planet.nl/inschrijven. 

Spice it up! 
Licht, pittig en gezond: voor wie meer wil 
leren over die typisch Oosterse manier 
van koken.

Nice & slow 
Slowcooking of sous-vide-bereidingen: 
ontdek wat tijd als ingrediënt kan doen 
voor uw gerechten!

Bastard Masterclass
De overtreffende trap van barbecuen: 
koken met de Bastard! Een avontuur vol 
vlees en andere lekkernijen. 

Groene inspiratie
Een kookavond vol tips en trucs voor 
lekkere groentegerechten! Ook erg leuk 
voor parttime vegetariërs.

Steam on!
Stomen past perfect in de trend om licht 
en gezond te eten. Ontdek de mogelijk-
heden van deze bijzondere manier van 
koken.

Coquilles Exquise
De coquille is een exclusieve klassieker 
die wij met veel plezier op de lekkerste 
manieren bereiden.

Vis tot op de graat 
Tijdens deze kookavond gaan we aan 
de slag met vissoorten uit verschillende 
windstreken.

Ingrediënten &  
kookmethoden 


