OOSTERSCHELDE KREEFTEN WORKSHOP
In Restaurant ’t Kraaienest
Laat u eens gehele dag culinair verwennen en geniet van alles
wat deze dag u brengt.











Ontvangst tussen 10.30-11.00 in Restaurant ’t Kraaienest te Wolphaartsdijk met een kopje
koffie/thee en huisgemaakte Petit Fours
Hierna vertrekken wij met originele vissersboot om uw eigen diner te gaan vangen. Het diner zal
bestaan uit o.a. kreeft, oesters, mosselen etc.
Tijdens de tocht wordt u ook nog verwend met een lunch bestaande uit diverse luxe sandwiches
met daarbij natuurlijk een heerlijk glaasje champagne.
Hierna vindt een rondleiding plaats op de visafslag van Colijnsplaat, u krijgt daar uitleg over hoe
het op een visafslag allemaal in zijn werk gaat
Teruggekomen in Restaurant ’t Kraaienest gaat u gezellig met elkaar de keuken in om uw eigen
diner samen met de chef-kok voor te bereiden, dit zullen zijn zowel warme als koude gerechten,
dit alles natuurlijk onder het genot van een heerlijk glaasje vrolijkheid
Indien de tafel is gedekt en de gerechten zijn klaar gaat u met z’n allen gezellig aan tafel waarna u
zich laat verwennen door al het lekkers wat u toch voor het grootste gedeelte zelf heeft
klaargemaakt
Als alle schaal- en schelpdieren zijn verorberd dan gaat u nogmaals de keuken in om een aantal
desserts klaar te maken, want bij een diner hoort toch zeker een lekker dessert
Tijd voor een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij

De minimale grootte van de groep is 8 personen, de maximale grootte is 14 personen.
Deze workshop kan geboekt worden van 1 april 2011 t/m 15 juli 2011.
De prijs voor dit arrangement bedraagt € 325,-- p.p. all-inclusief.
Indien er een overnachting geboekt moet worden, laat dit ons dan tijdig weten i.v.m. reservering van de
eventuele accommodatie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Restaurant ’t Kraaienest
Rob & Esther van Gaalen
Watersportweg 4
4471 NE Wolphaartsdijk
Tel.: 0113-586116
www.restauranthetkraaienest.nl
info@restauranthetkraaienest.nl

