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1. Kookworkshops hartige thema’s 

1.1  Kookworkshop Italië 
De Italiaanse keuken staat in het teken van verse en pure Italiaanse 
ingrediënten. Echte Italiaanse klassiekers komen aan bod. Uiteraard is 
er na de workshop de gelegenheid voor een lekkere espresso of 
cappuccino. 
 
 
Wat gaat u maken 
 

Carpaccio met basilicumaioli *** bruschetta met tomaat en olijfolie *** 
salade caprese *** broodjes met basilicumpesto *** 

Ravioli van gorgonzola met walnoot tapenade en Aceto Balsamico 
*** 

Gemengde vleesspies, gemarineerd in Italiaanse kruden ***  
gegrilde groenten *** risotto verde 

Dessert 
Pannacotta *** amandeltaart *** sabayon 

 
Kosten 
De kosten voor deze workshop bedragen € 59,50 per deelnemer. Prijzen zijn exclusief 6% 
BTW en consumpties tijdens de workshop. 
 
Tijdsduur  
Ongeveer 4 uur 
 
Aantal deelnemers 
Reserveren is mogelijk vanaf 10 tot 28 deelnemers.  
 
Presentatie 
Buffetvorm 

 
Uitbreidingsmogelijkheden 

 
Lust biedt diverse mogelijkheden om uw avond nog specialer te 
maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco   € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met lekkere hapjes   v.a. € 2,75 p.p. 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie omtrent 
de wijnproeverij op de website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 
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1.2. Kookworkshop Frankrijk 
Eten in Frankrijk is een nationaal tijdverdrijf. De Franse keuken is dan 
ook een wereldwijde bekende keuken. Tijdens deze workshop bereidt u 
typisch Franse gerechten. Uiteraard is de Franse keuken ook zeer 
streekgebonden: in Parijs eet men anders dan in de Provance. Wij 
hebben een selectie gemaakt uit, naar ons idee, het beste van de 
Franse keuken. 

  
 
Wat gaat u maken 
 

Steak tartaar met crostini, gepocheerd scharrelei en truffeldressing 
*** 

Platgeslagen gamba’s met Hollandaise saus met zongedroogde tomaat 
*** 

Kalfsribeye met aardappel- knolselderijpuree, groene asperges, gepofte 
cherrytomaat en  sjalottenjus 

*** 
Tarte tatin met kaneelijs 

 
Kosten 
De kosten voor deze workshop bedragen € 62,50 per deelnemer. Prijzen zijn exclusief 6% 
BTW en consumpties tijdens de workshop. 
 
Tijdsduur  
Ongeveer 4,5 uur 
 
Aantal deelnemers 
Reserveren is mogelijk vanaf 10 tot 28 deelnemers.  
 
Presentatie 
Gerechten worden per gang uitgeserveerd. 

 
 
Uitbreidingsmogelijkheden 

 
Lust biedt diverse mogelijkheden om uw avond nog specialer te 
maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco   € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met lekkere hapjes   v.a. € 2,75 p.p. 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie omtrent 
de wijnproeverij op de website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 
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1.3. Kookworkshop Spanje 
Bij een Spaanse kookworkshop horen natuurlijk tapas en paella. Zo 
hebben wij een selectie gemaakt uit diverse authentieke Spaanse Tapas. 
Om het geheel compleet te maken een traditioneel bereide Paella. Van 
paella bestaan werkelijk duizenden recepten en variaties, wij bereiden 
hem met saffraan, kip, diverse zeevruchten en paprika en peultjes. Ter 
afsluiting maakt u een crème Catalana, de Spaanse variant van crème 
brulée.  

 
Wat gaat u maken 
 

Albondigas *** Dadels met spek *** Zelfgemaakte broodjes ***  
Pesto van rucola *** Aïoli *** Knoflook champignons ***  

Salade met gegrilde groenten *** Spaanse ham met asperges ***  
Gegrilde sardientjes *** Spaanse aardappel tortilla *** Paella 

Dessert 
Creme Catalana 

 
Kosten 
De kosten voor deze kookworkshops bedragen € 57,50 per deelnemer. Prijzen zijn exclusief 
6% BTW en consumpties tijdens de workshop. 
 
Tijdsduur  
Ongeveer 4 uur 
 
Aantal deelnemers 
Reserveren is mogelijk vanaf 10 tot 28 deelnemers.  
 
Presentatie 
Buffetvorm 
 
Uitbreidingsmogelijkheden 

 
Lust biedt diverse mogelijkheden om uw avond nog specialer te 
maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco   € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met lekkere hapjes   v.a. € 2,75 p.p. 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie omtrent 
de wijnproeverij op de website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 
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1.4. Kookworkshop Japan 
Bij deze workshop komen enkele onderdelen van de Japanse keuken 
aan bod. De workshop duurt ongeveer 3 uur en wordt afgesloten met 
een heerlijke Japanse sushimaaltijd. Sushi de overblijft kan uiteraard 
mee naar huis worden genomen, zodat u thuis ook nog kunt nagenieten.  
 
 
 
Wat gaat u maken 
 

Sushi van vis *** Vegetarische sushi *** Sashimi *** Salade van rettich 
*** Gamba’s tempura *** groente tempura *** kip teppanyaki spiesjes 

 
.   
 
 

Kosten 
De kosten voor deze workshop bedragen € 49,- per deelnemer. Prijzen zijn exclusief 6% 
BTW en consumpties tijdens de workshop. 
 
Tijdsduur  
Ongeveer 3 uur 
 
Aantal deelnemers 
Reserveren is mogelijk vanaf 10 tot 28 deelnemers.  
 
Presentatie 
Buffetvorm (geen dessert) 

 
 
Uitbreidingsmogelijkheden 

 
Lust biedt diverse mogelijkheden om uw avond nog specialer te 
maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco   € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met lekkere hapjes   v.a. € 2,75 p.p. 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie omtrent 
de wijnproeverij op de website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 
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1.5. Kookworkshop Marokko 
De Marokkaanse keuken geurt naar kruiden en specerijen en 
combineert de zoetheid van fruit en noten met hartige smaken van vlees 
en groenten. De chefs van Lust zullen proberen de Marokkaanse sfeer 
op een dusdanige manier bij u over te brengen, zodat u zich waant alsof 
u in Djemma El Fna bent oftewel het centrale plein in Marrakech . 
  
Wat gaat u maken 

 
Bastilla dial dejaj 

Filodeeg taartje met o.a kip, kaneel,bosui,koriander en ei 
*** 

Kikkererwtensoep met merquez en harissa 
*** 

Tajine dial dyal ghanmi 
Stoofschotel van lamsbout, couscous en citroen 

Baddinjale makli  
Salade van geroosterde aubergine, gedroogde zwarte olijven, 

rucola en labne (kruidenyoghurt) 
*** 

Gepocheerde saffraanpeer in rabarbersiroop afgemaakt met  
granaatappel en rozenwater 

Kosten 
De kosten voor deze workshop bedragen € 62,50 per deelnemer. Prijzen zijn exclusief 6% 
BTW en consumpties tijdens de workshop. 
 
Tijdsduur  
Ongeveer 4,5 uur 
 
Aantal deelnemers 
Reserveren is mogelijk vanaf 10 tot 28 deelnemers.  
 
Presentatie 
Gerechten worden per gang geserveerd. 
 
Uitbreidingsmogelijkheden 

 
Lust biedt diverse mogelijkheden om uw avond nog specialer te 
maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco   € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met lekkere hapjes   v.a. € 2,75 p.p. 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie omtrent 
de wijnproeverij op de website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 
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1.6.  Kookworkshop Fingerfood 
Tijdens deze workshop leert u, op een simpele manier, heerlijke 
trendy en originele hapjes te maken. De hapjes zullen 
gepresenteerd worden op kleine bordjes, glaasjes of lepels.  

 
Wat gaat u maken 
 

Huisgerookte eendenborst met een frambozen-port coulis en 
chips van knolselderij 

*** 
Spicy kip gerold in een wrap met quacamole 

*** 
Gegrilde gehakt aan een spies met gepofte paprika 

*** 
Zalmtartaartje aangemaakt met wasabimayonaise en waterkers 

*** 
Twee soorten bruchetta, met tonijnmayonaise, ansjovisboter 

*** 
Spanakopita- taartpuntje met spinazie feta onder filodeeg 

*** 
Gazpacho van tomaat 

Dessert 
Witte chocolademousse met mangosalade 

 
Kosten 
De kosten voor deze kookworkshops bedragen € 59,50 per deelnemer. Prijzen zijn exclusief 
6% BTW en consumpties tijdens de workshop. 
 
Tijdsduur  
Ongeveer 4 uur 
 
Aantal deelnemers 
Reserveren is mogelijk vanaf 10 tot 28 deelnemers.  
 
Presentatie 
Buffetvorm 
 
Uitbreidingsmogelijkheden 

Lust biedt diverse mogelijkheden om uw avond nog specialer te 
maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco   € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met lekkere hapjes   v.a. € 2,75 p.p. 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie omtrent 
de wijnproeverij op de website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 
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1.7.  Kookworkshop Budget 
Deze kookworkshop bestaat uit een verkort programma. U gaat 
met de groep aan de slag om een leuk driegangenmenu te 
koken. 

 
Wat gaat u maken 
 
Soep van geroosterde paprika's en tomaten met gegratineerde 

geitenkaas 
*** 

Kip piri piri spies met lente ui, patatas bravas, wilde spinzaie en 
tzatiki 

*** 
Tiramisu 

 
Kosten 
De kosten voor deze kookworkshops bedragen € 42,50 per deelnemer. Prijzen zijn exclusief 
6% BTW en consumpties tijdens de workshop. 
 
Tijdsduur  
Ongeveer 3 uur 
 
Aantal deelnemers 
Reserveren is mogelijk vanaf 12 tot 28 deelnemers.  
 
 
Presentatie 
Gerechten worden per gang geserveerd 
 
 
 
 
Uitbreidingsmogelijkheden 
 

Lust biedt diverse mogelijkheden om uw avond nog specialer te 
maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco   € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met lekkere hapjes   v.a. € 2,75 p.p. 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie omtrent 
de wijnproeverij op de website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 
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1.8.  Kookworkshop D’luxe 
U gaat aan de slag om een uitgebeid vijfgangen menu te 
bereiden. Er wordt in deze workshop gewerkt met luxe 
ingrediënten van biologische afkomst.  
 

 
Wat gaat u maken 
 
Tartaar van coquille en zalm, mierikswortelcreme, gepocheerd 

eitje, sesamkoekje 
*** 

Lauwwarme duivenborst, venkel, vruchten in filodeeg en port 
*** 

Op de huid gebakken rode mul, tabouleh, kaviaar van 
aubergine 

*** 
Gebraden varkensnek, frietje van polenta, bospeen, jus van 

ras-el-hanout 
*** 

Warm taartje van chocolade, abrikoos en sinaasappelijs 
 

 
Kosten 
De kosten voor deze kookworkshops bedragen € 85,00 per deelnemer. Prijzen zijn exclusief 
6% BTW en consumpties tijdens de workshop. 
 
Tijdsduur  
Ongeveer 5 uur 
 
Aantal deelnemers 
Reserveren is mogelijk vanaf 8 tot 24 deelnemers.  
 
Presentatie 
Gerechten worden per gang geserveerd 
 
Uitbreidingsmogelijkheden 

Lust biedt diverse mogelijkheden om uw avond nog specialer te 
maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco   € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met lekkere hapjes   v.a. € 2,75 p.p. 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie omtrent 
de wijnproeverij op de website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 
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2. Kookworkshops zoete thema´s 

2.1. High tea workshop 
 
High tea is een typisch Engels gebruik waarbij rond theetijd 
verschillende zoete en hartige hapjes worden gegeten. Hierbij 
wordt natuurlijk thee gedronken. 
 
Wat gaat u maken 
 
Zoet 

Gebakjes met  bakkersroom en verse vruchten 
*** 

Scones met mascarpone-slagroom en jam 
*** 

Brownie van pure chocolade en noten 
 Hartig 

Verschillende sandwiches onder ander belegd met: 
Zalm, gerookte kip, eiersalade 

*** 
Quiche met prei en ham en kaas 

*** 
Pasta salade met gegrilde groenten en pestodressing 

 
Kosten 
De kosten voor deze kookworkshops bedragen € 47,50 per deelnemer. Prijzen zijn exclusief 
6% BTW en consumpties tijdens de workshop. Thee is uiteraard wel inclusief. 
 
Tijdsduur  
Ongeveer 3,5 uur 
 
Aantal deelnemers 
Reserveren is mogelijk vanaf 10 tot 26 deelnemers.  
 
Presentatie 
Buffetvorm 
 
Uitbreidingsmogelijkheden 

Lust biedt diverse mogelijkheden om uw workshop nog specialer 
te maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco   € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met lekkere hapjes   v.a. € 2,75 p.p. 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Prijzen zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie omtrent 
de wijnproeverij op de website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 
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3. Dranken 
 

3.1 Drankenarrangement   
Drankenarrangement bestaat uit onbeperkt dranken vanaf het 
ontvangst tot en met de koffie na het dessert. Indien er na de 1e 
koffieronde nog wordt besteld, wordt dit los van het arrangement 
gerekend. Drankenarrangement bestaat uit onbeperkt huiswijn, 
bier, frisdranken, sappen, tafelwater en koffie/thee. Sterke dranken 
en speciale wijnen zijn uitgesloten van het arrangement. 
 
Graag bij uw reservering aangeven of u gebruik wilt maken van het 
drankenarrangement. 
 
Kosten 
Het drankenarrangement kost € 19,50 per persoon. Prijzen zijn 
exclusief 6% BTW op non-alcoholische dranken en exclusief 21% 
op alcoholische dranken. Bij de BTW berekening wordt de helft 
van het drankenarrangement op 6% berekend en de helft op 21%. 

3.2. ´Losse consumpties´ 
Uiteraard kunt u ook kiezen voor losse consumpties. Hiervoor 
gelden onderstaande prijzen. 

 

 Huiswijn (fles rood/wit/rosé)    € 19,50 

 Sourcy rood/blauw (fles 0,75 l)  €   4,50 

 Frisdrank (flesje 0,2 l)    €   2,00 

 Verse jus d’orange     €   3,00 

 Bier (flesje Warsteiner)    €   2,25 

 Dessertwijn (fles Moscato d'asti)   € 28,50 

 Prosecco (fles)    € 28,50 

 Champagne (Maurice Vesselle Grand Cru) € 42,50 

 Koffie/thee/espresso/cappuccino v.a. €   1,70 
 
Prijzen zijn exclusief 6% BTW op non-alcoholische dranken en 
exclusief 21% op alcoholische dranken. 

3.3. Extra´s 
Lust biedt diverse mogelijkheden om uw avond nog specialer te 
maken. Wat denkt u van: 
 

 Ontvangst met Prosecco  € 28,50 per fles 
 

 Ontvangst met Champagne  € 42,50 per fles 
 

 Wijnproeverij voorafgaand aan de workshop. 
 

Kijk voor meer informatie omtrent de wijnproeverij op de 
website van Lust: 
www.lustculinairgenieten.nl/specials/wijnproeverij 

: 
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4. Ontvangsthapjes 
 

Klein ontvangst 
Huisgemarineerde olijven, Sweet peppers, bruchetta’s met 
tapenade en nootjes 
Kosten: € 2,75 per persoon (excl. 6% BTW) 
 
 
Uitgebreid ontvangst 
3 luxe hapjes per persoon: 
- Wrap carpaccio met Parmezaanse kaas en basilicumaioli 
- Picolini mozzarella met gegrilde courgette en verse pesto 
- Bonbon van zalm, gevuld met geitenkaas en zoetzure 

komkommer 
Huisgemarineerde olijven en nootjes 
Kosten: € 5,50 per persoon (excl. 6% BTW) 

 

 

5. Schorten 
Alle deelnemers moeten tijdens de workshop een schort dragen 
i.v.m. vlekken en veiligheid. De kookworkshops van Lust zijn 
altijd inclusief kookschort, welke na afloop mee naar huis mag 
worden genomen. Ook een kookschort met eigen tekst of 
bedrijfslogo behoort tot de mogelijkheden. Prijs hierbij is 
afhankelijk van de grootte van de opdruk en het aantal kleuren. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


