
  Ja, ik wil graag deelnemen aan een of meerdere thema kookavonden (€ 72,50 / avond) en ik heb  
hierboven mijn keuze(s) aangevinkt en per avond aangegeven met hoeveel personen ik wens deel te nemen.

Naam   .........................................................................................................................................................

Adres 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 ...................................................
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www.kook-planet.nl
@kookplanet_leiderdorp 
KvK 28094012
BTW NL175118978.B01
IBAN NL71RABO0335692206

Winkelcentrum Santhorst
Laan van Berendrecht 264
2352 VP Leiderdorp
071-542 4277
info@kook-planet.nl

Uw gegevens

Informeer telefonisch of in de winkel naar de beschikbaarheid voor de verschillende avonden.  
Kruis hieronder uw keuze(s) aan. 

Inschrijfformulier
Thema kookavonden 2022-2023

Vers uit zee
Een avond vol vis voor de echte liefhebber!

 vr 30-09-2022

Noord-Spanje
Speciaal voor deze kookavond gaat Lucien op inspiratie-reis  
naar Baskenland.;-)

 vr 14-10-2022
 vr 28-10-2022

Wild
Terug van eigenlijk nooit weggeweest: een kookavond met ’t mooiste wild.

 do 10-11-2022
 vr 11-11-2022

Kerst
De populairste kookavond van allemaal: hoe zet u het  
perfecte kerstmenu op tafel? Zo.

 vr 02-12-2022
 vr 09-12-2022
 wo 14-12-2022
 vr 16-12-2022

Prettig gestoofd
Het is een van de lekkerste kookmethoden en toch een die we (te) weinig 
gebruiken: stoven. Daarom deze kookavond: prettig gestoofd!

 vr 10-02-2023
 vr 17-02-2023

Vis & meer...
Vis, schaaldieren, schelpdieren, weekdieren: alles kan op tafel  
komen bij deze overheerlijke kookavond.

 vr 17-03-2023
 vr 31-03-2023

Voorjaar uit de wei
Proef het voorjaar tijdens deze kookavond met seizoensproducten.

 vr 14-04-2023

Surf & Turf
De klassieke combinaties van vlees & vis, oftewel surf & turf,  
worden heruitgevonden. Een avond creatief koken!

 vr 12-05-2023

Thema kookavond aantal personen


