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KOOKWORKSHOPS 

KOOKWORKSHOPS 

 

KUE LAPIS 

KONINGKROON 

 

 

Werkwijze 
Gezamenlijk spreken we de recepten en bereidingswijzen door. Daarna 
ga je aan de slag - jíj wast, snijdt, kookt, bakt, roostert, etc. Wij koken 
zo veel als mogelijk met verse ingrediënten.  

De Indische– en Indonesische recepten zijn thuis goed bruikbaar en alle 
ingrediënten zijn in (de grotere) toko’s en soms zelfs supermarkten te 
koop. 

Iedere workshop wordt afgesloten met een gezellige kumpulan.  

Dapur Kecil  Mei 2016 

Kelas Memasak Satu 
Deze kookworkshop wordt in ja-
nuari, februari en maart georga-
niseerd. In deze workshop zullen 
we met name gerechten maken 
die moeten sudderen of koken of 
in de oven bereid moeten wor-
den. Denk hierbij aan sajoers, sg 
goreng ati, ayam besengek, ikan 
piendang en babi pangang. 

Kelas Memasak Dua 
Deze kookworkshop wordt in april, 
mei en juni georganiseerd. Het 
wordt alweer wat mooier weer en 
dus kunnen we ook buiten grillen 
en bakken, bijvoorbeeld: ikan go-
reng, sate banjar, pangsit en vrese-
lijk lekkere, hete chips. 

De kosten bedragen p.p. €50  
of €65 (Empat). Dit is inclusief 
koffie, thee en frisdrank en 
ontvangst met kue lapis en 
koningskroon. 
(locatie Wagenberg) 

 

Neem s.v.p. contact op voor 
een vrijblijvend, informatief 
gesprek. Wij zijn bereikbaar  
via email en +31 651 391 009. 

Kelas Memasak Empat 
Deze kookworkshop wordt in okto-
ber, november en december georga-
niseerd. In deze periode werken we 
in de workshop toe naar een fantas-
tisch kerstdiner: nasi tumpeng met 
zeven gerechten eromheen en daar-
bij wat side dishes als krupuk, se-
roendeng en atjar ketimoen djawa. 

Kelas Memasak Tiga 
Deze kookworkshop wordt in juli, 
augustus en september georgani-
seerd. Dé periode van het jaar 
om buiten te eten, thuis of met 
de voeten in een koel riviertje. 
Wat te denken van tahu telor, 
lemper, wadjik, bolu kukus en 
tjendol? 

info@dapurkecil.guru 
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