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oktober - peiling van jouw favoriete kerstmenu - een bijzondere kookshop
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NIEUWSBRIEF
Beste Kookliefhebbers,
Was het verleden week nog 33 graden en druk op het stranden, is het zomaar ineens herfst geworden. Nat, fris en
vroeg donker. Dag zomer!
Maar niet getreurd want gelukkig is deze periode tussen zomer en winter nou juist dé tijd van het jaar om lekker na
te kunnen genieten van het zomergevoel. En dat zomergevoel kun je nog extra versterken door jezelf te verrijken
met onze boeiende, leerzame en gezellige kookdemonstraties, kookshops en/of kookcursussen. En laten we die nou
voor oktober voor jou ruimschoots in huis hebben!
Kookschool Castricum was zelf dit jaar in Italië, dus wat zullen we genieten van de kookshop “Pizza & Pasta” waarbij
we je bijvoorbeeld weer even meenemen naar kleuren, geuren en smaken van het zomerse Venetië. En voor de
Engelandvaarders van afgelopen zomer geven we de kookshop “High tea & Sandwiches” zoals we voor de mensen
die in ons eigen prachtige land verbleven, we de kookdemonstratie “KookDemo‐Drieluik” zullen geven waarbij we
op de zomer terugkijken met o.a. lichte maaltijdsalade‐gerechten maar ook alvast de wat steviger gerechten zullen
omarmen.
En wat dacht je van de Franse keuken? In oktober kun je 4 x een klassiek (en voornamelijk) Frans 3 gangen menu
leren maken.

KOOKAGENDA OKTOBER
Ach, eigenlijk is het altijd zomer in onze keuken, dus klik eens op onze kookagenda voor oktober.

KOKEN OP ZATERDAG
We krijgen veel vragen over onze maandcursus “Snij‐ en Basistechnieken Koken”. Niet over de cursus zelf, want dat
staat duidelijk op de site maar wel vaak over op welke dagen de cursus de volgende maand gehouden wordt. Want
wij wisselen dat steeds af, dan weer op maandag, of op woensdag of op donderdag. Echter niet iedereen kan door
de weeks en speciaal voor hen die deze topcursus ook graag willen volgen maar alleen in het weekend zouden
kunnen hebben wij goed nieuws!
In oktober wordt een extra cursus Snij‐ en Basistechnieken Koken gegeven op zaterdag 5,12,19 en 26

oktober van 10.00 ‐13.00 uur!
Overigens geven wij deze cursus in oktober ook op de donderdagavond (zie voor exacte data de kookagenda van
oktober, tijdens de herfstvakantie is er geen cursus).

KOOKSHOP “HET HALF VARKEN”
In februari gaven wij de Kookshop ‘Het Half Varken” voor een uitverkocht huis en dat was enorm leuk om te mogen
geven en werd evenzo ontvangen. Kortom: dat smaakte naar meer dus… op maandag 25 november as. vanaf 19.00
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uur willen wij dit nog eens dunnetjes overdoen. Iedereen is welkom, ook als je het nog eens wil beleven, het blijft
boeiend want weten wat je eet is tegenwoordig belangrijker dan ooit te voren. Laat Kookschool Castricum je wijs
maken en bovendien neem je na afloop een kersvers vleespakket tegen inkoopsprijs mee naar huis.
Voor deze kookshop zijn minimaal 8 (afzonderlijke) inschrijvingen noodzakelijk want . . . . . . lees hier verder.

PEILING KERSTMIS
Beginnen we deze nieuwsbrief met de constatering dat de zomer nu echt voorbij is, slaan we nu misschien een
beetje door om over kerst te beginnen. Maar dat heeft een reden want evenals verleden jaar willen wij je graag
goed onderwijzen met het maken van kerstmenu’s en in november is het al zover dat we ermee starten. Dus hebben
we – net als verleden jaar – jouw hulp nodig. Want we willen graag cursussen geven die jou aanspreken dus… wat
wil jij eten met kerst? Klik <<<HIER>>> om ons te helpen. DANK JE WEL!

Met vriendelijke groet,
Ton Mulder
Kookschool Castricum
www.kookschoolcastricum.nl
www.facebook.com/KookschoolCastricum
info@kookschoolcastricum.nl

Schrijf je in op onze website voor een KookShop, KookCursus of KookDemo. Gezellig & Leerzaam!

De Loet 90 1902BL CASTRICUM 06‐215 65 235

DISCLAIMER: Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). De geadresseerde(n) c.q. ontvanger(s) kunt/kunnen aan dit bericht geen rechten ontlenen. Mocht
dit bericht niet voor u bestemd zijn, dan vragen wij u vriendelijk om ons hiervan in kennis te stellen en vervolgens het bericht te verwijderen.In geval van vertrouwelijke
en/of persoonlijke informatie is openbaarmaking, verveelvoudiging, verspreiding dan wel gebruikmaking van het bericht niet toegestaan. Kookschool Castricum sluit iedere
aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.
PS: Mocht je ontvangst van onze nieuwsbrief niet langer op prijs stellen, wil je dan deze e-mail replyen onder de mededeling ‘AFMELDEN’. Dank je wel
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