
 

ONZE BUITENKOOKWORKSHOP IN DE HERFST

Ben je op zoek naar een unieke 
herfst kookworkshop op houtvuur? 
Dan ben je bij Buitenkokers aan het 
juiste adres. 

Wij bieden geheel verzorgde 
kookworkshops aan op unieke 
locaties door heel Nederland. Van 
Groningen tot Limburg en van de 
Randstad tot de Achterhoek: wij 
kunnen overal exclusieve 
kookworkshops verzorgen. 

Bij Buitenkokers werken we graag 
met streek- en seizoensproducten 
van lokale boeren, tuinders en 
kwekers en daarom passen wij onze 
recepten steeds aan aan de tijd van 
het jaar.  

WAT IS BUITENKOKERS?

BUITEN KOKEN IN DE HERFST

Een knapperend vuurtje, heerlijke gerechten, gezelligheid in de 
herfstige natuur: een beleving om niet meer te vergeten! 
Wat je nog meer kunt verwachten tijdens onze kookworkshops: 

• Een stoere kookworkshop van 4 uur 
• Streekhapjes en bubbels bij ontvangst 
• Biologische en lokaal geteelde producten 
• Volop genieten van de natuur op unieke locaties 
• Professionele buitenkookkoks ter begeleiding 

Daarnaast zijn onze kookworkshops ook uit te breiden met een reeks aan 
andere activiteiten.  Variërend van wildplukworkshops tot tours langs 
lokale boeren en telers, of wat dacht je van een clinic schapendrijven?  

Benieuwd naar hoe zo’n teamdag er uit kan zien?  
Klik hier voor een filmpje en ontdek meer op de volgende pagina!
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https://www.youtube.com/watch?v=GHXbsfIeokg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GHXbsfIeokg&feature=youtu.be


De Streekbeleving 
Op pad met je team op een tandem, 
elektrische scooter of boot om kennis te 
maken met de mensen die ons eten 
zaaien, oogsten en verkopen.  

Een op maat gemaakte web-app wijst je 
de weg naar de juiste boeren en 
onderweg kunnen er ook nog punten 
verdiend worden door opdrachten te 
doen en vragen te beantwoorden. 

Schapenboeren, molenaars, veehouders, 
palingrokers, kaasmakers: enkele 
voorbeelden van biologische boeren bij 
wie wij een kijkje achter de schermen 
mogen nemen.  

Deze passievolle ondernemers kunnen 
van alles vertellen over hun manier van 
werken, de dagelijkse werkzaamheden 
en waarom ze voor de biologische teelt 
hebben gekozen.  

Na afloop krijgen jullie de ingrediënten 
mee om tijdens de kookworkshop de 
heerlijkste gerechten te maken. 

Workshop wildplukken 
Eten uit de natuur wordt steeds 
populairder. Een reden voor ons om ook 
wildplukken aan te bieden tijdens onze 
kookworkshops.  

Natuurlijk kan je niet zomaar alles 
plukken uit de natuur en zeker niet 
eten! Onze wildplukster Mirjam neemt 
jullie graag mee naar de mooiste 
plekjes waar je kan én mag wildplukken.  

Vervolgens vertelt ze alles over wat je 
kan gebruiken uit de natuur in je 
gerechten. En in de herfst is er ook nog 
genoeg te plukken gelukkig! 

Uiteraard verwerken wij, wat jullie 
geplukt hebben, in onze bijzondere 
gerechten. Eten direct uit de natuur!

info@buitenkokers.nl  

055 - 355 03 68   

06 - 18 042 796 

www.buitenkokers.nl

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend voorstel.

Clinic Schapendrijven 
Samenwerken, communicatie en 
leiderschap: dat zijn de drie peilers van 
deze unieke workshop boordevol 
plezier! 
 
De workshop Schapendrijven lijkt 
makkelijk, maar is het zeker niet! 
Als team en als individu ga je lekker 
buiten aan de slag met de Border Collies 
en dat is een ware belevenis!  

Op locatie is een parcours uitgezet dat je 
met de schapen en Border Collies gaat 
afleggen. En natuurlijk hebben wij daar 
een spelelement in verwerkt. 
 
Het is een ervaring die je direct de 
volgende dag kan inzetten in je 
dagelijks leven. En het is nog leuk ook!

Waar? 
Bij Buitenkokers hebben wij unieke locaties door het hele land tot 
onze beschikking. Bijvoorbeeld onze authentieke  
Schaapskooi, midden op de Veluwe. Deze warme en gezellige  
locatie is de ultieme uitvalsbasis voor een herfst kookworkshop  
met het echte streekgevoel.
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