Omdat verschillende opstellingen mogelijk zijn kunt u altijd het gevoel houden in een
sfeervolle loft of moderne eetkeuken te toeven.

KookaandeZaan is direct aan de Zaan gelegen en daarmee durven we te zeggen dat we
aan een levend schilderij gevestigd zijn, het uitzicht is op een mooie dag zelfs spectaculair te noemen. De studio wordt ook verhuurd voor fotoshoot of filmopname.
Omdat ze ruim van opzet is hebben uw technische mensen en stylisten alle mogelijkheid
tot het kiezen van de juiste positie.
Bij ons kunt u gratis parkeren maar ook aanmeren met een boot is geen probleem.
We zitten op slechts 15 minuten rijden en bij zomerse sluizen, op 1,5 uur varen van
Amsterdam.

VERANTWOORD
Bij KookaandeZaan koken wij zoveel als mogelijk biologisch en houden rekening met
natuur en seizoen, ook staan we voor gebruik van ingrediënten uit de regio of land waarin
we leven. Dat doen we bewust en kunnen u ook vertellen waarom. Of het nu vis, vlees,
zuivel of groenten zijn, wij houden van verantwoord en duurzaam ondernemen en dragen
daarmee op onze manier bij aan een toekomst voor onze planeet.
De studio biedt ruimte aan 40 gasten voor een zittend diner, 70 bij een walking diner en
tot 90 personen voor een borrel. HaykeKookt is onze huiscateraar maar in overleg kunt u
de studio ook afhuren voor uw eigen professionele chef. De lange tafel leent zich uitstekend voor een vergadering waarbij wij graag de lunch of aansluitend het diner (in de vorm
van een workshop?) voor u verzorgen.

WORKSHOPS
Bij KookaandeZaan delen we graag onze kennis maar staan
vooral klaar om een gezellige gelegenheid te verzorgen. De
workshops zijn standaard ingericht op 16 personen maar
u bent ook welkom met een kleinere groep gasten. En voor
een grotere groep kunnen we het programma aanpassen.
In onze workshops wordt zoveel als mogelijk biologisch en
volgens seizoen gekookt. Op uw verzoek bereiden ook graag
‘verzoekgerechten’ met u.
Workshop à € 70,-- per persoon exclusief wijnen.

VERHUUR STUDIO
KookaandeZaan is te huur voor divers gebruik; productpresentatie, vergadering,
fotoshoot, teamuitje, discreet overleg of anderszins, wij hanteren hiervoor tarieven die
afhankelijk zijn van de dag en periode van het jaar, we denken met u mee.
Bij verhuur van de studio is het mogelijk diverse arrangementen af te spreken.

ARRANGEMENTEN:
Prijzen zoals vermeld zijn per persoon per dag, en kunnen aan prijswijzigingen
onderhevig zijn.
Nespresso koffie, thee, fruit, koekjes, mineraalwater				
8,50
Nespresso koffie, thee, fruit, koekjes, middagsnack, mineraalwater			
13,50
Schulp Vruchtensappen per fles						
6,50
Desembroodlunch met diverse beleg (zalm, ei, ham, kaas etc.)			
16,50
Seizoensoep									 5,50
Lunch: seizoensoep, vegetarische Risotto 					
19,50
Lunch: seizoensoep, Risotto met Gamba’s of Ceasar Salad				
24,50
Workshop Diner: 4 gangen diner							70,Alcoholische dranken op nacalculatie of op afkoop mogelijk.
Al uw specifieke wensen zijn bespreekbaar en afhankelijk van diverse factoren
dus neem contact met ons op!

HaykeKookt Exclusieve Catering
HaykeKookt verzorgt ook graag uw diner op maat bij u thuis of op een gehuurde
locatie. Wij nemen na grondig overleg zoveel als mogelijk voor u uit handen.
Het samenstellen van het menu, de voorbereidingen, inhuren van materialen, dekken
van tafels, verzorgen van assistentie en natuurlijk het opruimen achteraf.
U hoeft niets anders te doen dan uw wensen kenbaar te maken en te genieten van de
maaltijd, de voor u gecreëerde sfeer en uw gasten.
Kijkt u eens op www.HaykeKookt.nl voor een impressie en wie u voorgingen.

Wij zijn geopend op afspraak,
ook tijdens feestdagen.

Parkeren gratis op eigen terrein.
Beamer en flip-over op verzoek beschikbaar.

KookaandeZaan
Zuideinde 74 1541 CE Koog aan de Zaan
+31 (0)641486999
info@KookaandeZaan.nl
www.KookaandeZaan.nl
www.HaykeKookt.nl

@HaykeKookt
@KookaandeZaan
KookaandeZaanenHaykeKookt
gratis

