voorjaar

2018

Een unieke kans om
inspiratie en innovatieve
ideeën op te doen, nieuwe
concepten te ontdekken
en om je professioneel
netwerk verder
uit te bouwen.

Proef de culinaire
passie van dichtbij
Exclusieve workshops met
topproducten en –experten
voor jonge maar ervaren koks of
zaalmedewerkers

Hannah Van Ongevalle
(The Pharmacy)

Filip Rondou

Leer alles
wat je zeker
niét in kookboeken
terug vindt

WANNEER

WORKSHOP

LESGEVER(S)

WAAR

ma 26 feb
2018

Koken als in de Baroktijd van
toen

Culinair fotograaf Tony Le Duc,
gastronomisch historicus Jakob
Snellings (Leuven Leisure), chef
Dennis Broeckx (L’épicerie du
Cirque / Moss / Bar Palmier)

Atelier Tony Le Duc
(Antwerpen)

ma 5 maart
2018

Lamsvlees als moneymaker

Beenhouwer Filip Rondou

Slagerij Rondou (Leuven,
Vlaams-Brabant)

di 24 april
2018

Cocktails zonder grenzen

Hannah Van Ongevalle,
bartender en zaakvoerster The
Pharmacy

Opleidingsbar The Antique
Shop (Knokke, WestVlaanderen)

ma 28 mei
2018

De korte keten: op wandel
in het waanzinning lekkere
Waasland

Chef Tom Vermeiren (Wilford T)

Regio Waasland, OostVlaanderen. Start- en
eindpunt: restaurant
Wilford T.

ma 4 juni
2018

Wijnen van Limburgse bodem:
wine not?

Sommelier Kris Lismont

Wijndomein Cuvelier en
restaurant Mondevino
(Borgloon, Limburg)

Deze dagworkshops starten meestal rond
10 uur en eindigen rond 16 uur.

Voor wie?

Anspachlaan 111 – bus 4
1000 Brussel
02 513 64 84

De workshops richten
zich naar werknemers in
de horeca (paritair comité
302). Meer informatie vind je
op www.fanvanhoreca.be/
culinairepassie.

Inschrijven
De plaatsen voor deze
gratis workshops zijn gegeerd.
Wacht dus niet en registreer je
online: www.fanvanhoreca.be/
culinairepassie. Je vindt er
alle praktische informatie en
deelnemingsvoorwaarden.

www.fanvanhoreca.be
vormingvlaanderen@horeca.be
Volg ons:

Zin in meer?
Ontdek het volledige vormingsaanbod van
Horeca Vorming op www.fanvanhoreca.be/
opleidingen/werknemers

V.U.: Pieter Tratsaert - Horeca Vorming Vlaanderen
Anspachlaan 111 (bus 4) - 1000 Brussel

Dit voorjaar kan je weer proeven van echt vakmanschap. Je wordt voor één dag ondergedompeld
in de leefwereld van een topexpert die zijn passie, kennis en best bewaarde keukengeheimen
met jou wil delen.

