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Ook in het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 biedt VHC Jongens BV 

weer een aantal spannende, lekkere en vooral leerzame workshops. 

 

Meedoen?

Als u in dit informatieboekje een workshop, training of proeverij tegenkomt 

waaraan u graag wilt meedoen, dan kunt u zich via bijgevoegd inschrijfformulier 

opgeven. U kunt zich ook per telefoon of per mail opgeven bij Marjon Duim: 

075 684 30 55  |  m.duim@vhcjongensbv.nl

Wij hopen u en uw team te ontmoeten in Oostzaan tijdens onze workshops! 

Marjon Duim

Erik Mens

Herman Klukkert

mailto:m.duim%40vhcjongensbv.nl?subject=Meedoen%20aan%20workshop%28s%29
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Het aanbod van zeegroenten en zeevis is groot, ook bij VHC Jongens. De 

bijzondere zeegroenten zijn lekker, gezond en geven bovendien uw menukaart 

een onderscheidende beleving. De groente zijn van nature zout van smaak, een 

excentrieke eigenschap waarmee creatieve koks een culinair onderscheidend 

alternatief hebben op ‘normaal’ zout bij het bereiden van gerechten. 

De bekendere zeegroenten zijn zeewier, lamsoor en zeekraal en zullen tijdens 

deze gezouten workshop uitgebreid aan bod komen naast de wat minder 

bekende soorten.

In samenwerking met onze partner Schmidt Zeevis gaan we kortom lekkere 

zeevis maken met bijzondere zeegroenten. Leuk, leerzaam en ontzettend 

origineel!

 Zeegroenten 
& Zeevis 

workshop | proeverij
Maandag 12 oktober 2015  | 13.00 tot 17.00 uur04



CoCkTaiLs 
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workshop | proeverij
Maandag 19 oktober 2015  | 19.00 tot 22.00 uur

Goede cocktails maken is een vaardigheid op zichzelf en omdat de vraag naar 

cocktails in de horeca een hardnekkige constante is, biedt VHC Jongens u en 

uw medewerkers deze boozie workshop. 

Een master barista van Booz events is, in samenwerking met Triple C, tijdens 

deze masterclass uw cocktail goeroe. Luister, aanschouw en leer van de 

meester om daarna zelf de meest te gekke cocktails te maken. Van klassieker 

tot de laatste hype. Tijdens de workshop, waarvan wij denken dat deze steeds 

gezelliger wordt naarmate de avond vordert, wordt gewerkt met de siropen van 

Monin, een instituut in de wereld van cocktails. De masterclass zal uitwijden 

over het juiste gebruik van verschillende siropen en de subtiele smaaknuances 

die van een simpele cocktail een ware smaaksensatie kunnen maken.

De gespecialiseerde groenteafdeling van VHC Jongens levert een scala aan 

vers fruit, kruiden en bijzondere groentes om uw creativiteit te prikkelen bij het 

bereiden van de cocktails. 

Kortom, een mooie avond met een verrassend resultaat voor uw gasten! 



WiLD & gevogeLTe 

excursie | proeverij
Woensdag 21 oktober 2015  | 10.00-12.00 uur + 13.00-15.00 uur

(Maximaal 10 personen per trip)

VHC Jongens heeft een eigen slagerij in huis, Ragazzi (Italiaans voor Jongens), 

waar uitsluitend gewerkt wordt met 100% puur kwaliteitsvlees zodat u altijd 

verzekerd bent van de meest prachtige producten. Vanzelfsprekend geldt dit 

ook voor ons assortiment wild. Wist u dat het mooiste wild van Nederland vlak 

bij ons in Oostzaan wordt geplukt, gevild en op maat wordt verwerkt? VHC 

Jongens zit bovenop de bron. 

Het gerenommeerde Cor Voet is namelijk hofleverancier van VHC Jongens en 

absolute specialist in Nederlands Wild & Gevogelte. Samen met onze eigen 

vleesspecialist Erik Mens gaat u deze dag het productieproces bekijken. 

Daarnaast besteden wij aandacht aan de schitterende producten die wij zelf 

wekelijks inkopen op de grootste foodmarkt ter wereld in Rungis, Parijs.

Leren, proeven en inspireren staan vandaag centraal!
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MiniMaLe inspanning, 
MaxiMaaL resuLTaaT!

minibeurs | proeverij
Maandag 26 oktober 2015  | 13.00 tot 17.00 uur

deze minibeurs en proeverij is speciaal voor eigenaren en koks van 

lunchrooms, cafetaria’s en kleine eetcafés! 

In samenwerking met Unilever, Hansel, Chaupain en Ragazzi (onze eigen 

slagerij) laten wij deze dag onze gasten zien hoe zij met minimale inspanning en 

een lage inkoop tóch volwaardige gerechten kunnen serveren van uitstekende 

kwaliteit. Door het gebruik van halffabricaten en slimme producten bereikt u net 

dat beetje extra waarmee u in uw segment het verschil kunt maken ten opzichte 

van uw concurrentie! 

U bent welkom tussen 13:00 en 17:00 uur om heerlijke soepen, sauzen, 

speciaal brood voor de horeca, gemakkelijke groenteproducten en kant-en-klare 

slagersproducten te proeven die, in de juiste combinatie, in een handomdraai 

prachtige menu’s  vormen op uw kaart. 



gasTvrijheiD 
MaakT heT versChiL 

training
Maandag 2 november 2015  | 13.00 tot 17.00 uur

U weet natuurlijk als geen ander hoe belangrijk service en klantgerichtheid 

zijn ter bevordering van herhaalbezoeken. Maar hoe zorgt u ervoor dat al uw 

medewerkers dat ook weten? En sterker nog, hoe motiveert u uw medewerkers 

om die klantgerichtheid ook daadwerkelijk correct uit te voeren? 

Smile Training & Advies is gespecialiseerd in het geven van trainingen 

op het gebied van gastvrijheid in de horeca. Zij leiden uw medewerkers 

op in het verbeteren van de kwaliteit van uw dienstverlening. Vul snel het 

deelnameformulier in want deze training bieden wij u gratis aan. 

Er is altijd ruimte voor verbetering!
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ZuiD-aMerika

workshop | proeverij
Maandag 9 november 2015 | 13.00 tot 17.00 uur

Vanuit Zuid-Amerika wordt geweldig rundvlees geleverd in Europa en dus ook in 

Nederland. Uit Chili komt met regelmaat Wagyu vlees; het prachtig gemarmerde 

rundvlees waarvan de oorsprong in Japan ligt. Daarnaast is Brazilië al decennia 

lang een land waar ongelooflijk veel rundvlees vandaan komt. Er wordt daar 

traditioneel met het Zebu ras gewerkt (die met een bobbel op hun rug) die 

van oorsprong uit India komen. Dit ras is uitermate geschikt om te leven in een 

omgeving waar soms watertekorten zijn. Daarnaast is Uruguay de laatste 15 jaar 

opgeklommen tot kwaliteitsleverancier van Black Angus en Hereford runderen. 

In Uruguay heerst een perfect natuurlijk klimaat waar de koeien zeer vrij met 

heel veel ruimte de tijd hebben om te groeien. Argentinië heeft ook een echte 

‘vlees cultuur’. De mensen achter Ragazzi, de eigen slagerij van VHC Jongens, 

vertellen u er tijdens deze workshop alles over.

Naast al deze prachtige vleessoorten tijdens de interessante workshop en 

tongstrelende proeverij tevens veel aandacht voor:

- Chimichurri, een soort Argentijnse salsa waarmee steak gegeten word

- Pica, een distillaat, geschikt om mee te koken

- Cachaca voor in de Mojito, maar ook om mee te koken

-  Ceviche, een met Citrus gemarineerde rauwe vis, een ouderwetse 

conserveringstechniek, verheven tot een hoogwaardig culinair gerecht 

-  verschillende soorten pepers van over het hele continent van Habanero tot 

Jalapeño tot Chipotle

- Anticuchos, de Zuid-Amerikaanse variant van Saté en de Spaanse Pintxos
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een kLassieke 
kersT

workshop
Maandag 16 november 2015  | 13.00 tot 17.00 uur

10
KAlKoen

Een klassiek gerecht is het resultaat van een langdurige culinaire gewoonte die 

door de loop der jaren een traditie is geworden. Met Kerst eten we in Nederland 

dan ook, onder Britse invloed die al begon in de 16e eeuw, traditiegetrouw 

kalkoen. 

Tijdens deze workshop leert u onder andere een kalkoen volgens traditioneel Brits 

recept te bereiden. Typisch garnituur zoals Neeps & Tatties, Cranberry Sauce en 

Gravy spelen deze dag een hoofdrol. Omdat kalkoen langzaam gaart, en we de 

workshop graag willen afsluiten met een gezellig en (ovenheerlijk) diner, werken 

we deze dag met kip. 

een Volle TAfel

Om het kerstdiner te volmaken wordt er tijdens deze workshop volop aandacht 

besteedt aan veel verschillende soorten bijgerechten en desserts. Verbunt 

Wijnspecialisten geeft adviezen over prachtige wijnen, Champagnes en 

verschillende soorten port. Om de presentatie helemaal compleet te maken kijken 

we tenslotte naar uw tafelaankleding in samenwerking met duni en Style Point.

Maak Kerst onvergetelijk! 
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MasTerCLass 
ChoCoLaDe & Marsepeinen Figuren

masterclass van Meester Patissier Jeroen Goossens
Maandag 7 december 2015  | 08.30-12.30 uur + 13.30-17.30 uur

De naam Jeroen Goossens is een begrip in de wereld van de internationale 

patisserie en horeca. Van professionals tot culi’s: iedereen kent deze patissier 

par excellence en anders wel zijn zoete verleidingen. Van bijzondere taarten tot 

kunstige creaties: Jeroen Goossens maakt het allemaal. Hij behoort al jaren tot de 

wereldtop (volgens de Franse top patissier Pierre Hermé is de chocoladetaart van 

Jeroen Goossens zelfs de beste). En ja, hij is ook de man achter de huwelijkstaart 

van Willem-Alexander en Maxima. (bron: www.jeroengoossensdp.nl)

Dus de ‘beste patissier ter wereld’ komt bij VHC Jongens in Oostzaan een 

masterclass geven waarin hij zijn technieken om chocolade en marsepein te 

bewerken en te sculpturen met u deelt. U maakt zelf een chocoladekerstboom 

en marsepeinen frivolités waarmee u de boom versiert. Een echte blikvanger voor 

de Kerst! 

Het is waarschijnlijk geheel overbodig om te zeggen, maar deze workshop zit 

heel erg snel vol… 



Zoveel kippen zoveel smaken. Tijdens deze workshop proeft u het verschil en 

kunt u daarna bewuster kiezen op basis van verhouding tussen smaak, kwaliteit 

en prijs. Van de ‘Beter Leven’ kip tot de biologische kip, van plofkip tot Label 

Rouge uit Frankrijk. 

De leukste vogeltjes komen overigens uit Frankrijk en wel van de grootste 

‘Food Market’ ter wereld in Rungis, een buitenwijk van Parijs. VHC Jongens rijdt 

wekelijks naar dit festijn van de meest mooie producten om in te kopen voor onze 

klanten. Tijdens de proeverij presenteren wij u dan ook graag een snoeptafel 

van Franse vogels (zoals poussin, Anjou duif, kwartel, Bresse kip, parelhoen en 

tamme eend) en Hollands vederwild (zoals gans, eend en houtduif).

Een slimme vogel die deze dag aanwezig is!

gevogeLTe 
uiTgevogeLD

workshop | proeverij
Maandag 14 december 2015  | 13.00 tot 17.00 uur12
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sushi 

workshop | proeverij
Maandag 18 januari 2016 | 13.00 tot 17.00 uur

Sushi maken is een culinaire Japanse kunst welke u zich deze dag eigen kunt 

maken onder leiding van sushi chef Sako Hopstaken. 

Sako is op het gebied van sushi en sashimi een ware artiest en behandelt tijdens 

deze gezonde en nog altijd populaire workshop hosomaki, isomaki, nigiri, het 

snijden van Sashimi en het bereiden van vis, rijst en zeewier.

Onze partner Schmidt Zeevis is aanwezig met een mooi assortiment van 

voorgesneden vissoorten en sashimi’s met diverse smaken waarmee ook de 

kleinere keukens een verrassend Japans menu kunnen samenstellen.

Tevens is Yama, bekende producent van vele Japanse producten aanwezig om 

een demonstratie en uitleg geven over diverse Japanse gerechten en producten 

om uw Aziatisch menu compleet te maken.



De perFeCTe
krokeT 

excursie (max. 5 personen)

Maandag 25 januari 2016  | 13.00 tot 17.00 uur14

De kroket. Een typisch Hollandse snack waar niet alleen de Hollander gek op 

is. Lang geleden was deze populaire jongen alleen te vinden in de klassieke 

snackbar, tegenwoordig kijken we er niet meer gek van op als we een broodje 

kroket op de menukaart van een restaurant zien staan.

Bij exellent maken ze de bekende Amsterdamse Croquette. Eén van de 

lekkerste kroketten die u uw gasten kunt presenteren, rijkelijk gevuld met vlees 

en tegenwoordig met wat minder zout. Een kroket die u niet bakt maar bereidt, 

een kroket die u niet eet maar proeft.

Hoe wordt zo’n nu kroket nu eigenlijk gemaakt? Hoe krijgen ze die heerlijke 

ragout in zo’n mooi dun en krokant jasje? Tijd voor een ouderwets schoolreisje 

en een kijkje achter de schermen! Gaat u mee naar exellent en eet u een heel 

vers kroketje mee? 



TRAInInGSondeRWeRPen:
• Wettelijke grondslag Sociale Hygiëne Verklaring
•  Modulaire behandeling van de onderwerpen: horecaconcepten, marketing & gastvrijheid
• Alcohol, drugs en gokverslaving
• Inrichting, technische voorzieningen en veiligheid
• Sociale hygiënebeleid, inhoud, methode en handhaven
• Proeftoets met behandeling antwoorden
• Projectexamen door SVH afgenomen op cursuslocatie
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soCiaLe hygiëne

training
Maandag 8 februari 2016  | 08.30-12.30 uur + 13.30-17.30 uur

€ 275,-
inclusief 
examen 

Horecabedrijven die alcoholische dranken schenken aan 

gasten moeten voldoen aan de Drank- en Horecawet. In deze 

wet wordt onder meer bepaald dat tijdens exploitatie altijd een 

personeelslid (ondernemer, leidinggevende of medewerker) 

fysiek aanwezig dient te zijn die beschikt over een Sociale 

Hygiëne Verklaring. De cursus Sociale Hygiëne richt zich met 

name op de verantwoordelijkheden en problematiek rond de veiligheid van gasten 

en personeel in de horeca.

Met deze compacte dagtraining worden startende horecaondernemers, 

leidinggevenden en medewerkers die alcoholische drank verstrekken getraind 

voor het SVH examen Sociale Hygiëne, dat aansluitend op de training zal worden 

afgenomen. Bij het behalen van een goed examenresultaat zal de Sociale 

Hygiëne Verklaring worden verstrekt.

Exclusief voor klanten van VHC Jongens wordt deze cursus aangeboden voor € 275,- per persoon, 

inclusief examen.



Als hofpatissier van het Koningshuis maakt hij al sinds 1989 de patisserie bij 

bijzondere gelegenheden en de desserts voor alle officiële staatsbanketten. 

Zijn indrukwekkende cv bevat nog meer kersen op de taart waarbij namen 

als Nelson Mandela en Bill Clinton meer regel vormen dan uitzondering. Zijn 

prijzenkast is net zo goed gevuld als zijn patisserie, onder meer met onder-

scheidingen van de prestigieuze Coupe du Monde de la Pâtisserie in Lyon, 

waar hij meerdere keren op het erepodium stond. Tevens geeft hij persoonlijk 

advies en begeleiding aan top patissiers van hotels, sterrenrestaurants en 

patisseriezaken. En… als u er snel genoeg bij bent ook aan u!

Tijdens deze interactieve Masterclass besteedt Jeroen Goossens aandacht 

aan het gebruik van diepgevroren fruitpurees (Fruitlife en Boison)  in combinatie 

met vers fruit in desserts. 

Een zeer populaire Masterclass dus als u wilt deelnemen raden wij u aan om 

snel te reageren! 

masterclass van Meester Patissier Jeroen Goossens

Maandag 15 februari 2016
Groep 1 08.30 tot 12.30 uur | Groep 2 13.30 tot 17.00 uur

MasTerCLass 
paTisserie 

16
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masterclass
Maandag 29 februari 2016  | 13.00 tot 17.00 uur

“onTdeK de AUTHenTIeKe, PURe en RIJKe SMAKen VAn KUMAR’S”

Welkom in Kumar’s wereld van verse curries en bumbu’s. Een wereld waarin de 

rijkdom van smaken, geuren, kleuren en beleving centraal staan. Kumar’s liefde 

voor zijn vak begon op jonge leeftijd in de familiekeuken, waar kennis van generaties 

hem werden bijgebracht. Deze stevige culinaire basis bracht hem naar de keukens 

van de beste Aziatische restaurants in Europa. Hier leerde Suresh dat verschillende 

landen ook verschillende interpretaties maakten van eenzelfde gerecht, waarbij het 

origineel soms bijna niet meer te herkennen was. 

AUTHenTIeKe SMAKen VooR de WeSTeRSe KeUKen 

In deze Masterclass neemt Suresh u mee naar de oorsprong van de Aziatische 

keuken. Leer meer over de soorten kruiden, specerijen en andere verse ingrediënten 

die zorgen voor de essentiële karakteristieke smaak van deze keuken. Daarnaast 

deelt Suresh graag zijn expertise over de verrassende toepassingsmogelijkheden 

van deze producten in de westerse keuken.

aZiaTisChe 
MasTerCLass 



Een overzalige proeverij met aandacht voor mooie rijpe Piemontese koeien. 

Met een oorsprong in Italië, hebben deze koeien hier een machtig mooi leven 

en grazen ze zo’n 5 jaar lang in de sappige weiden van onze nabij gelegen 

natuurgebieden ‘het Twiske’ en ‘Oostzanerveld’. Bij Ragazzi, onze eigen 

slagerij, laten we het vlees in speciale kamers rijpen en maken er vervolgens de 

mooiste producten van. Kortom: vlees met een verhaal! 

Olijck is een jong bedrijf waar enthousiaste foodies zich het worstenmakersvak 

eigen hebben gemaakt. Ze maken de moeilijkste producten; droge worst en 

bloedworst. De ideeën achter hun producten stroken met alles waar de horeca 

blij van wordt. Alle worsten worden gemaakt van ‘Het Beemsterlant’s varken’, 

varkens die in rust en ruimte groot zijn geworden en met liefde zijn verzorgd. 

De Olijcke worstmakers gebruiken het varken van kop tot staart en aan iedere 

droge worst die zij maken voegen zij drank toe. Zo ook ons eigen Princenbier. 

Echt prachtige en onderscheidende producten met een fantastisch verhaal 

waarmee u uw menukaart in één klap een stuk interessanter maakt. 

sTreekproDuCTen,
Lekker in De BuurT

proeverij
Maandag 7 maart 2016  |  13.00 tot 17.00 uur18
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harTige BengeLs 

workshop voor kids!
Woensdag 9 maart 2016  |  13.30 tot 17.00 uur

ZIT UW PASSIe VooR HeT VAK In de Genen VAn UW KIndeRen?

Tijdens deze workshop komen wij daarachter want kinderen tussen de 7 en  

12 jaar zijn deze dag welkom om zelf minipizza’s te bakken, lekkere 

wraprolletjes te maken en heerlijke hapjes in een bladerdeeg omhulseltje te 

bereiden. Dat wordt smullen!

- Workshops worden gehouden in groepjes van 8 tot 10 kinderen

- Elke workshop duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur

Voor de ouders wordt het een dagje Amsterdam of een mooie wandeling door 

Het Twiske want sorry, u bent alleen welkom om uw kids af te zetten en weer 

op te halen. 

Deze workshop is echt superleuk dus ben er snel bij want VOL = VOL!*

* Aan deze workshop mogen alleen kinderen van klanten van VHC Jongens deelnemen 



haCCp 

training
Maandag 14 maart 2016 | 13.00 tot 16.00 uur

ondeRneMeRS ZIJn VeRPlICHT HUn MedeWeRKeRS Te TRAInen 

oP VoedSelVeIlIG WeRKen. 

Ondernemers en medewerkers in de horecasector dienen dan ook bij 

voorkeur te werken volgens de Hygiënecode voor de Horeca.

Tijdens de HACCP training, gebaseerd op de Hygiënecode voor de Horeca, 

worden deelnemers getraind op de noodzakelijke HACCP kennis en de wijze 

waarop deze kennis moet worden toegepast in de praktijk.

Praktijkvoorbeelden:

• Wat is veilig voedsel;

• Kerngetallen over onveilig voedsel;

• Microbiologische wetenswaardigheden;

• Systemen voor voedselveiligheid, wetgeving en toezicht;

• Werken volgens een branche hygiënecode: hoe doe je dat;

• De basisvoorwaarden nader toegelicht;

• Processtappen worden uitgelegd;

• Praktijkcases basisvoorwaarden en processtappen;

• Toets en behandeling antwoorden aan de hand van meerkeuzevragen.

Uw gasten merken het verschil!
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excursie
Maandag 21 maart 2016  | 13.00 tot 17.00 uur

VHC Jongens heeft zoals u weet haar eigen slagerij in huis: Ragazzi 

Kwaliteitsvleesch. Onze slagerij werkt onder andere samen met Weza Vlees 

Amsterdam, al 30 jaar specialist in het aankopen en verwerken van zeer luxe 

blanke Nederlandse kalveren, Belgische dikbilkalveren en Hollandse lammeren. 

Gevestigd in een modern pand, welke direct verbonden is aan het Abattoir 

Amsterdam, verwerken zij het kwaliteitsvlees voor de food- en retailbranche in 

heel Europa. Het uitbenen, uitsnijden, afvliezen, portioneren en verpakken van het 

vlees gebeurt in eigen beheer, het slachten gebeurt in een extern abattoir.

Op maandag 21 maart organiseert VHC Jongens, onder leiding van onze eigen 

vleesspecialist Erik Mens, een excursie naar Weza zodat u dit proces eens met 

uw eigen ogen kunt zien. Met de extra vakkennis die u deze dag opdoet, kunt u 

uw gasten nog beter informeren en misschien zelfs wel imponeren…

Het is niet mogelijk om met hele grote groepen tegelijk Weza te bezoeken dus als 

u interesse heeft raden wij u aan om zich snel in te schrijven!

WeZa 
vLees aMsTerDaM 



Het principe van een rookoven is gebaseerd op smeulend houtmot 

(houtsnippers). Door de gebrekkige toevoer van zuurstof vatten de snippers 

geen vlam en ontstaat er een sterke rookontwikkeling. 

Er zijn twee manieren om te roken, de koude methode (10 à 25°c) waarbij 

de gerechten eerst worden gepekeld, en de warme methode (40°c à 110°c). 

Gerechten bereidt volgens de koude methode zijn langer houdbaar.

Tijdens deze workshop gaan we, onder leiding van Slagerij Groen, zelf 

roken waarbij beide technieken aan bod komen. Omdat niet iedereen over 

een ‘rookruimte’ beschikt gaan we ook demonstreren hoe u kunt roken in een 

afgesloten barbecue.

Heerlijk leerzaam en ontzettend leuk om te doen. Er wordt weer gerookt in de 

horeca!

roken 
  ToegesTaan

workshop | proeverij
Maandag 4 april 2016  | 13.00 tot 17.00 uur22
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asperges

demonstratie | proeverij
Maandag 11 april 2016  | 13.00 tot 17.00 uur

Asperges blijven toch elk jaar opnieuw weer prachtige omzetstaafjes, vindt u 

niet? Het wordt ook niet voor niets het ‘Witte Goud’ genoemd. De asperge is 

een ware delicatesse waaraan u maar weinig hoeft te doen om uw gasten mee 

te verwennen. 

Maar… we gaan natuurlijk geen demonstratie wijden aan hoe u niets hoeft te 

doen, integendeel! Deze demonstratie staat geheel in het teken van creativiteit in 

de keuken met Limburgs trots, in dit geval uit het Groene Hart waar familiebedrijf 

Aspergehof noordam asperges van de beste kwaliteit kweekt. Onder leiding 

van onze eigen Chef-kok Herman Klukkert steekt u deze dag zeer smaakvolle 

inspiratie op waarmee u uw gasten echt een mooi bord verrassingen kunt 

opdienen.



iTaLy’s FavouriTe 
CoFFee in oosTZaan

workshop | proeverij
Maandag 18 april 2016  | 13.00 tot 17.00 uur
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Om de ultieme koffiebeleving in uw zaak te bereiken heeft u naast goede 

ingrediënten en een goede koffiemachine ook de juiste kennis en ervaring nodig. 

Om horecaondernemers daarbij te helpen heeft Lavazza over de hele wereld 

trainingscentra opgericht.

Tijdens deze workshop worden u en uw medewerkers getraind in het maken van de 

perfecte espresso en de lekkerste melkkoffies zoals cappuccino, latte macchiato 

en caffè latte. Verder wordt er gekeken naar het onderhoud en schoonmaken 

van de espressomachine en wordt er dieper ingegaan op kwaliteit en melanges. 

Vakkennis waarmee uw medewerkers het verschil zullen maken. 

Lavazza is het grootste koffie-instituut ter wereld. In meer dan 100 landen hebben 

zij trainingscentra geopend welke allemaal met elkaar worden verbonden door 

een overkoepelend onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling op het hoofdkwartier in 

Italië. Het 50e trainingscentrum dat ooit geopend werd bevindt zich in Oostzaan, 

recht tegenover de demokeuken van VHC Jongens. 

Komt u een bakkie doen? Dan kletsen we meteen even bij over omzetverhoging.



proeverij
Maandag 9 mei 2016  | 14.00 tot 18a.00 uur
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BarBeCueën 
Doe je Zo

Eigenlijk is deze workshop gewoon een gezellig middagje eten en drinken bij 

VHC Jongens want we gaan voornamelijk heel veel heerlijks proeven wat er die 

dag van de barbecue af komt. Niks mis mee zeggen wij!

Er wordt veel aandacht besteed aan speciale marinades die u gemakkelijk zelf 

kunt bereiden voor uw gasten. Uit onze eigen slagerij komt werkelijk prachtig 

vlees, speciaal geschikt voor op de barbecue en tot slot kijken we naar de totale 

entourage, want de perfecte barbecue is een complete barbecue!

Als u niet op hete kolen wilt zitten schrijf u dan snel in voor de proeverij, want 

deze eeuwenoude manier van vlees bereiden is in Oostzaan nog altijd erg 

populair!
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