
Workshops 2018

Kruiden en Barbecue
Omschrijving – Tarieven – sfeerfoto’s



Omschrijving

 De workshop heeft tot doel mensen bij elkaar te brengen. Het 
kunnen bedrijven zijn maar eveneens open workshops op 
inschrijvingsbasis.

 Groepen tot 20 mensen zijn welkom.

 De workshop begint met een rondgang van de kruidentuin met 
uitleg van de verschillende aanwezige kruiden. (indien op onze locatie)

 De hele workshop staat onder het thema koken met kruiden. 
Gerechten op smaak brengen met kruiden.

 Het is de bedoeling dat de deelnemers zelf de zaken klaarmaken
onder begeleiding.

 Workshops kunnen op onze locatie in Beervelde gegeven worden
of op verplaatsing op een eigen locatie.

 De workshop duurt 3 à 4 uren.



Werken met kruiden … ?

 Gerechten kunnen op smaak gebracht worden met kruiden. Om het ons

gemakkelijk te maken gebruiken we zout en peper. In deze workshop toon

ik jullie hoe je zonder zout en peper ook uw gerechten op smaak kunnen

gebracht worden. 

 In onze tuin beschikken we over meer dan 80 verschillende kruiden.

 Tussen de eetbare bloemen voor de sla zullen we eveneens pittige kruiden

vinden om sausen wat smaak te geven.

 De klassiekers zijn natuurlijk ook aanwezig. Thym – Dragon – Biesloken –

Peterselie …

 Maar kent U Champignonblad ? Of Olijfkruid ? Mexicaanse Dragon ? En 

zoveel meer … 

 In deze workshop zal U verstaan hoe kruiden mengen bij uw verschillende

gerechten.



Wat maken we klaar ?
 Het menu bestaat uit een aperitief (niet alcoholisch) op basis van 

smaakwaters gemaakt met de kruiden uit de tuin. Het kan individueel

aangelengd worden met Wodka. Op vraag kan er gewerkt worden met 

Gin of kunnen Mojito’s gemaakt worden.

 Er worden hapjes klaargemaakt op basis van kruiden met rivierkreeftjes, 

maatjes …

 Het voorgerecht kan verschillend zijn naar gelang de wensen van de klant.

 Het hoofdgerecht kan of uit vlees bestaan of uit vis – kreeft.



Onze locatie in het Park van Beervelde



tarieven

 35 €*

 Smaakwater

 2 hapjes

 Scampis als

voorgerecht

 Steak met 

kruidenboter en 

aardappel in 

de schil + sla

 Fruitsalade met 

kruiden

 50 €*

 Smaakwater

 2 hapjes

 Scampis als

voorgerecht

 Côte à l’os met 

kruidenboter en 

aardappel in 

de schil + sla

 Fruitsalade met 

kruiden

 60 €*

 Smaakwater + 
Wodka

 3 hapjes

 Scampis als
voorgerecht

 Kreeft met pittig
siroop + 
aarappel in de 
schil met 
kruidenboter + 
slaatje

 Fruitsalade met 
kruiden + warme
ananas

 *zonder drank, kunnen zelf verzorgd worden of 
verzorgd worden door ons.

 *Prijs per persoon



Drank mogelijkheden

 Wij voorzien water plat en spuit tijdens de workshop.

 Daarnaast kunnen we volgende formules aanbieden.

Festive

Frisdranken

Bier

Witte wijn

Rode wijn

15€/pers.

Outstanding

Frisdranken

Bier

Witte wijn

Rode wijn

Champagne

Koffie-thee

35€/pers.

Glory

Frisdranken

Bier

Witte wijn

Rode wijn

Champagne

25€/pers.

Special

Cocktails

Gin

Mojito’s

35€/pers.



galerij



Wat U nog moet weten
 Bookingen kunnen enkel via mail :  joel.eliat@telenet.be

 Elke booking zal gepaard gaan met een voorschot van 250 € gestort op 

rekening van J.Eliat bvba :  IBAN BE67 3900 8016 4087

 De firma is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan kleren edm.

 Workshops kunnen zowel tijdens de week als in het weekend worden

gedaan.

 Bij slecht weer wordt een nieuwe datum voorgesteld.

 Er bestaat een mogelijkheid om de workshop in een uniek decor in d 

ekempen te laten doorgaan. (Oostmalle)

 Prijzen zijn exclusief btw.

mailto:joel.eliat@telenet.be


Gegevens

 Uw contactpersoon : Joël Eliat

 J.Eliat bvba

 Les Potagers de Thomas

 Haarkenstraat 26

 9850  Landegem

 GSM : +32 (0)475 49 95 20

 Joel.eliat@telenet.be

 info@lespotagersdethomas.be

mailto:Joel.eliat@telenet.be
mailto:info@lespotagersdethomas.be

