
 
De échte beleving van ‘outdoor cooking’ waar vuur de rode draad én dé

garantie
voor een feest voor het ganse team.

We maken het vuur aan en -nog belangrijker- houden het brandende.
Het kampvuur leent zich voor de bereiding van deze authentieke

gerechtjes.
De zalm gaat op de houtplank , de kalfspicanha op de spies, het

speenvarkenhammetje op asado, de gietijzeren potten op het vuur,...deels
op het kampvuur, deels op de Afrikaanse braai of tripot.

 
Samen steken we de handen uit de mouwen om een maaltijd te bereiden

met slechts deze voorwaarden: vuur én een gedreven team.
 

Wat mag je verwachten?
 

Zalm warmgerookt naast kampvuur
kalfspicahna op churrascospies
speenvarkenham met bbq-glaze

groenten cavemanstyle
pompoen /geitenkaas

koolsalade met geroosterde kool
gepofte aardappelpuree

Cornbread

Avanco en Coup de Feu slaan de handen in elkaar. We presenteren u
een volledig nieuwe formule waarin  een top activiteit  wordt
gecombineerd met een overheerlijke en interactieve kookworkshop. 
 Ga voor de overwinning en bemachtig voldoende punten om leuke
extra's vrij te spelen tijdens de workshop. Geniet van een heerlijke zelf
bereide maaltijd en ongelooflijk veel fun!

CAMPFIRE & GRILL

Wat maakt de mens tot mens? De belangrijkste stap voor het overleven
van de mensheid was de beheersing van die wilde, gevaarlijke maar
levensnoodzakelijke kracht: het vuur. Deze Robinson-uitdaging legt
jullie het vuur aan de schenen in een opeenvolging aan uitdagende
opdrachten met de brandende vlammen als middelpunt. Hou het vuur
(en de teamspirit) brandend, ga door het vuur en sleep de overwinning
uit de brand! 

 89/pp excl btw, min 15 betalende (max 25 pers)
alle activiteiten, begeleiding, gebruik materialen, volledige
kookworkshop, maaltijd
Excl dranken

teambuilding: +- 3 uur activiteit, workshop: +- 3 uur
Voorbeeld 1: start 9u met activiteit tot 12u, workshop + maaltijd van
12u tot 15u (indien gewenst kan je nog aanvullen met een extra
activiteit)
Voorbeeld 2: start 14u met activiteit tot 17u, workshop + maaltijd van
17utot 20u (indien gewenst kan je nog aanvullen met een extra
activiteit voor de middag)


