
In een korte kennismaking vertellen we jullie over onze passie voor vuur.
We bespreken koken & grillen op open vuur, hoe het vuur van een pizzaoven in

gang gaat en gaande wordt gehouden..
Voor we met het bereiden van de pizza’s aan de slag gaan, starten we met een hapje

om de eerste honger te stillen.
 

Tijdens de verdere workshop gaan jullie aan de slag om pizza’s te maken in een echte ambachtelijke pizzaoven. Jullie maken en
kneden zelf het deeg, snijden groentjes en verzorgen wat afwerking volgens voorkeur.

Gaan jullie voor de eenvoud van een pizza Margarita of pizza proscuito of wagen jullie zich aan de kunst van een pizza Calzone?
 

Volg jullie ‘goesting’ en werk af met de pure smaken van een verse gremolata, basilicum, olijven, parmezaan, roquette,...
 
 

Wij voorzien voldoende garnituren. Jullie zijn in de mogelijkheid hun eigen
pizza te beleggen.

Na deze workshop kunnen jullie als een volleerde pizzaiolo naar het thuisfront.
Een échte pizza kent voor jullie geen geheimen meer.

En de receptjes van de workshop...die nemen jullie mee naar huis!
Na de pizza’s nemen we de tijd om een dessertje op de grill te maken.

Een ideale afsluiter voor de zoetebekjes in jullie team!
 

Ook hier bereiden we alles op het houtvuur.

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!

BULLSEYE
PIZZA

Vuur er op los in deze knallende tijdreis. We schieten uit de startblokken
in de middeleeuwen met boogschieten, hakbijlwerpen,

blaaspijpschieten en kruisboogschieten.  Daarna nemen we de karabijn
en het pistool ter hand en knallen we de eenentwintigste eeuw in. Voor

mensen met een scherp oog, vaste hand en een voorliefde voor
kruitdamp!  Een knotsgekke teambuilding waar jullie strijden voor extra

tips die van belang zijn tijdens de kookworkshop.

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

teambuilding: +- 2,5 uur activiteit, workshop: +- 3 uur
Voorbeeld 1: start 9u met activiteit tot 11u30, workshop + maaltijd
van 11u30 tot 14u30 (indien gewenst kan je nog aanvullen met een
extra activiteit)
Voorbeeld 2: start 14u met activiteit tot 16u30, workshop + maaltijd
van 16u30 tot 19u30 (indien gewenst kan je nog aanvullen met een
extra activiteit voor de middag)


