Onze kookworkshops zijn perfect voor bijvoorbeeld een afdelingsuitje, teambuilding,
vrijgezellenfeest, relatie uitje, vriendenavond of familiereünie. Wij zorgen voor de benodigde
ingrediënten en recepten. Samen maken we dan de lekkerste gerechten waarbij je een
culinaire reis maakt naar Suriname met echte authentieke en pure smaken zoals de
Surinamers dat kennen. Verder verzorgen wij verschillende kookworkshops voor groepen
van 8 tot 25 personen. Beleef deze Surinaamse culinaire reis door samen te koken, eten
maar bovenal genieten!
Verder hebben we aandacht voor, gezond eten, verspilling van voedsel en pure ingrediënten
tijdens onze kookworkshops. Daarnaast zijn de kookworkshops op onze locatie ook te
combineren met een vergadering. Vraag naar de mogelijkheden of kijk op
https://www.urbanoutka.nl
De Kookworkshops: We zullen jullie opdelen in meerdere groepjes om de basis voor te
bereiden, zodat wij hiermee vervolgens aan de slag kunnen voor de gerechten. Daarna is
het tijd om samen gezellig te genieten van de gerechten. Bijna alle gerechten kunnen
meegenomen worden. Indien dit van tevoren wordt aangegeven, zorgen wij voor doggybags.
Alle workshops zijn inclusief:

Welkomstdrankje en hapje
Inclusief btw
Groepsfoto
Locatie Urban OUTKA
Zonnebaan 18, 3542 ED Utrecht- Lage Weide
Gratis parkeergelegenheid voor de deur en goed bereikbaar met OV.
Kookmaterialen
Professionele begeleiding
Producten
Drankjes worden op basis van nacalculatie berekend of er kan ook een drankarrangement
per persoon afgekocht worden. U kunt ook zelf drankjes aan de bar bestellen en zelf
afrekenen per pin. Bij ons kunt u alleen pinnen. Onderstaande prijzen zijn exclusief 6% &
21% btw.
Drankarrangement 1- Bieren, wijnen, Frisdrank, Sapjes, Fruitwater - 3,5 uur € 11,50
Drankarrangement 2- Bieren, Wijnen, Frisdrank, Sapjes, Fruitwater - 4 uur € 13,95

Let op! Indien er deelnemers allergieën hebben dan vernemen wij dit graag tijdig, zodat
we er rekening mee kunnen houden.

Locatie Adres: Zonnebaan 18

Postcode: 3542 ED | Utrecht

ExoticTaste is onderdeel van Urban OUTKA

KvK: 54273412

Kookworkshop Surinaams
3,5 uur | per persoon € 54,95 | vanaf 8 personen
Maak een culinaire reis naar Suriname met echte authentieke en pure smaken zoals de
Surinamers dat kennen. Beleef deze kookworkshop door samen te koken en te eten in
tropische sferen. Inclusief Surinaams drankje.
Menu;
● Petjil (koude groentesalade)
● Pindasoep
● Vishapje
● Javaanse bami
● Kip satés
● Gestoofde Javaanse kip
● Tjap Choi met garnalen of kip
● Gemengde gele rijst
● Goelong-Goelong- flensjes met kokos

Kookles Javaanse keuken
3,5 uur | per persoon € 49,50 | vanaf 8 personen
Tijdens deze workshop leert u Javaans koken. Inclusief Dawet drankje.
Menu
●
●
●
●
●
●
●

Petjil (koude groentesalade)
Saoto soep- heldere kippensoep met verse ingrediënten
Javaanse bami
Groenten
Kip satés
Gestoofde Javaanse kip
Goelong-Goelong- flensjes met kokos

Kookles Surinaams Chinese keuken
3,5 uur | per persoon € 49,50 | vanaf 8 personen
Tijdens deze kookworkshop leert u Surinaams-Chinees koken, Inclusief Chai Tea.
Menu;
● Rolletje van gerookte Eendenborstfilet met hoisinsaus
● Minsoep (bouillon soep met dunne mie en gerookte kip)- kan ook vega
● Tjap Choi (gemengde groentemix met oestersaus)
● Witte Nasi, garnalen, ei, kip
● Tjaumin- gebakken dunne mie
● Geroosterde kip of buikspek
● Tapiocapap of lactosevrij dessert
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Kookles Creoolse keuken
3,5 uur | per persoon € 49,50 | vanaf 8 personen
Tijdens deze workshop leert u Creools koken. Inclusief Orgeade siroop.
Menu;
● Pindasoep met balletjes van gele bananen
● Witte rijst
● Creoolse kip
● Groenten van snijbonen of kouseband
● Gebakken gele bananen
● Pastei- ovenschotel
● Exotisch dessert

Kookles Hindoestaanse keuken
3,5 uur | per persoon € 49,50 | vanaf 8 personen
Tijdens deze kookles leert u Hindoestaans koken. Inclusief dessert drankje.
Menu;
● Ghoegrie- gebakken kikkererwten met peper, ui en knoflook met vers gebakken
brood
● Roti
● Masala kip
● Aardappel
● Masala ei
● Kouseband
● Orgeade met meloen
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