de culinaire werkplaats
dutch waters t/m 24 sept 2011.
al eens reddingsboeien of ‘n stukje
duinwater gegeten? reserveer voor onze
eetspecial dutch waters: 5 water-gerechten,
uitsluitend voor culinaire avonturiers.
meer>>

sneak preview.

op veler verzoek‘n
lijstje met de eetinspecials van augustus
2011 t/m juni 2012. meer >>

4 sept 2011 - ilovebeeing.nl.
altijd al alles willen weten over de
bloemetjes en de bijtjes? without bees no
being. vandaar het 1ste i love beeing
festival, ‘n ode aan de bij: film, games,
debat, diner & lounchen. wees –net zoals de
culinaire werkplaats en vele anderener.BIJ. meer >>

mini workshops.

de nationale kookstudioweek 2011, staat in het teken van
groenten + fruit. op 24 sept + 1 okt
verzorgen onze chefs mini workshops van ca.
1 uur; min. 2 en max. 4 personen, en je
leert groenten snijden als ‘n professional.
meer>>

track & trace.

we zijn tegenwoordig
niet alleen te volgen via twitter, maar ook
via facebook en whatser.
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augustus 2011
in de bladen.

‘n kleine greep uit alle
media aandacht: ny times: 36 hrs in a’dam,
specialbite.com:‘t bord van de toekomst,
horeca info: groenten in de hoofdrol. in
het boek colour hunting is het hoofdstuk
over zwart gewijd aan onze voorliefde voor
zwarte ingrediënten. meer>>
wat zit er zoal in de pen: wallpaper
magazine, qpq magazine, ‘n hoofdstuk in
literair kookboek.

de showroom.

door wateroverlast -‘n
fikse overstroming- heeft het inrichten van
onze show annex dining room ‘n kleine
achterstand opgelopen. vanaf 14 sept. gaan
we open, klaar of niet.
in de showroom kun je niet alleen
kennismaken met onze concepten, maar ook
delicatessen kopen, en/of ‘n conceptueel
diner ervaren. meer>>

bonbons revisited.

‘n leuke ontwerp
opdracht ‘bonbons revisited’ voor ‘n trend
event. meer>>
graag tot binnenkort, voor dutch waters,
i love beeing,‘n workshop mini of voor ‘n
pitstop bij onze nieuwe showroom.

marjolein, eric en ‘t team van
de culinaire werkplaats

