Kook
WorksHops
Umbria in Bocca
(H)eerlijke gerechten uit onze
favoriete streek. We laten u kennis
maken met traditionele gerechten uit
deze streek die al decennia lang van
moeder op dochter worden doorgegeven.
Cucina del Mare
Verschillende soorten verse vis en schelpdieren waar wij
samen met u de meest spannende gerechten van gaan
bereiden.
Toscana
Behalve het schitterende landschap en de kuststreek,
biedt de regione verschillende prachtige schatten met een
enorme culinaire erfenis. De keuken is seizoensgebonden en
het draait om het behoud van smaken: Olijfolie, tomaten,
pure ingrediënten en wijn staan centraal.
*optie voor drankarrangement

Giro D' Italia
Heerlijke streekgerechten uit de diverse delen van Italië van
Lombardije, Piemonte, Sardinië, Marche, Lazio tot Puglia. Een
culinaire rondreis door de diversiteit van de Italiaanse
keuken.
Pasta Fresca
Op deze avond leer je rijke pasta maken, de fijne kneepjes van
het pastavak, maar ook gevulde en gekleurde pasta. Waarbij
zowel het ambachtelijke maken van pasta als het werken met
de pastamachine aan bod komen.
*optie voor drankarrangement

Zij kwamen ook koken:
Dudok Huisartsen / Habets
Advocaten / Gemeente Dordrecht
/ RST Advocaten / Rabobank / IKEA
/ Pronto wonen / Thebe / BN De
Stem / Reclassering Nederland
/ Brabantse Delta / Politie Midden
en west Brabant /
Tandartspraktijk van de Sande /

Ook voor:
Vergaderarrangementen,
Teambuilding en
Bedrijfspresentatie
Vraag naar de
mogelijkheden

Seizoens
Workshops

Primavera
Tijdens het voorjaar gaan de Italianen weer steeds meer
buiten leven. De Italiaanse keuken veranderd in lichte
gerechten waar seizoensgebonden producten zoals
asperges, broccolo romanesco en bladgroenten in terug
komen.
Pasqua
Pasen is na Kerstmis een groots familiefeest. We bereiden
verschillende paasgerechten uit diverse Italiaanse streken,
en natuurlijk eten we zoals ‘la famiglia’ in Italië.
*optie voor drankarrangement

Autunno
Wij gaan u trakteren op een creatief menu vol Italiaanse
ingrediënten gebaseerd op de herfst. Stevige soep, pompoen,
truffel en geroosterd vlees zorgen voor een Italiaanse
tintje in het druilerige Nederland.
Natale/kerst
En tenslotte ‘Il Ultimo’ oftewel het toppunt van het seizoen.
We kunnen het jaar niet beter afsluiten door samen met u
een geweldig kerstdiner te bereiden, met verse ingrediënten
die bewijzen waarom de Italiaanse keuken wereldwijd zo
populair is.
*optie voor drankarrangement

Drank
arrangementen

Drankarrangement Basis:
karaf rode- en/of witte huiswijn of frisdrank
€ 7,50 per persoon extra.
Drankarrangement De luxe:
geselecteerde rode en/of witte wijn
€ 10,- per persoon extra.

Specialiteiten della
Casa Lisetta
U kunt bij deze
workshop uw bonnen
van Bongo of Gift
for 2 inwisselen!

Kennismakingsworkshop*
Een eerste kennismaking met een kookworkshop
of de Italiaanse keuken? Hiervoor hebben wij
een speciale workshop ! Tijdens de workshop maken jullie een
Italiaans 4-gangen diner.
Tijdsduur: 3 uur

Italiaanse Hapas*
De italiaanse variant van de bekende spaanse tapas. Tijdens de
workshops Italiaanse hapas gaan jullie aan de slag met het
bereiden van zowel diverse koude als warme gerechtjes. Deze
gerechtjes vormen samen een complete maaltijd waar u aan het
einde van de workshop samen van zult gaan genieten.
minimaal 10 deelnemers. Tijdsduur: 3 uur
*exclusief overige drankjes

Middagworkshops
Pizza
Maak je eigen traditionele pizza. Tijdens deze speciale workshop
leer je niet alleen het bereiden van de pizza, maar maak je ook
het deeg en de saus. Je leert de fijne kneepjes van het vak
en bakken we pizza af in een echte houtoven.
Tijdsduur: 2,5 uur
Barista
Het bereiden van allerlei koffiespecialiteiten van professionele
kwaliteit is een vak apart. Ben je benieuwd hoe een Italiaanse
barista precies te werk gaat, dan ben je bij ons aan het juiste
adres!
Speciale aanbieding van espressomachines tijdens
de workshop. Tijdsduur: 2,5 uur

High Tea-Coffee
De Engelse High Tea krijgt een Italiaans tintje! Samen worden
er kleine eenhapsgerechtjes (antipasti) en diverse zoetigheden
(dolci) naar het recept van La Nonna gemaakt. Ook laten we u
kennismaken met bijpassende thee en/of Italiaanse koffie
(onbeperkt) zoals espresso, cappuccino, latte macchiato en onze
specials die u niet snel zult vergeten.
Tijdsduur: 2,5 uur
Antipasti
Een antipasto (meervoud: antipasti) is een Italiaans
aperitiefhapje dat traditioneel voor het avondmaal geserveerd
wordt.
minimaal 10 deelnemers. Tijdsduur: 2,5 uur

Alle middagworkshops zijn
incl. koffie en tafelwater.
Overige drankjes zijn niet bij de
prijs inbegrepen. Deze kunt u op de
middag zelf los afrekenen.

Kookcursus
Tijdens de zes avonden leert u onder leiding van onze kok een aantal
gerechten te maken volgens origineel Italiaans recept. Er is aandacht voor
kooktechnieken, en de kok is bereid geheimen uit de Italiaanse keuken te
verklappen. Tevens zijn de recepten zo gemaakt dat iedereen deze gerechten
ook thuis kan maken.

Thema per avond
Antipasti kleine eetlustopwekkende hapjes
Primi piatti (pasta's): diverse verse pasta's, gevuld met
groente, vlees of kaas
Secondi piatti (Vlees):diverse Italiaanse vleesgerechten
(vlees of wild)
Secondi Pesce (vis): diverse Italiaanse schaaldieren en
visgerechten
Dolci: nagerechten zoals een taart, tiramisu, lokale pudding
of een vruchtensalade
Grande festa dei gusti: het hoogtepunt van de
cursus waarbij er een compleet Italiaans
€ 295,- p.p.
diner op tafel komt met alle facetten uit voor
6 avonden
incl. drank
de cursus; een kroon op het werk

Catering
Uw wens is ons uitgangspunt, of
het nu gaat om 10 of 100 personen we maken
graag een offerte op maat.
De Italiaanse keuken heeft als geen andere keuken de
mogelijkheid om van uw catering een culinair festijn te
maken. Voor een catering naar uw persoonlijke wens kunt u
een afspraak maken of kom vrijblijvend langs in onze winkel.
Om u te inspireren hebben wij een lijst met suggesties klaar
liggen. Al onze gerechten zijn huisgemaakt met als basis
(h)eerlijke ingrediënten en producten uit Italië,
geheel naar uw wensen en budget.
Ook bijpassende wijnen, (muzikale) aankleding en een
mobiele espressobar kunnen wij voor u verzorgen.
Wij koken
graag op
locatie!

r
Kinder
Kookworkshops
De workshops zijn praktisch opgezet, leerzaam
maar vooral leuk om te doen!
Pizzaworkshop
Jullie krijgen allemaal een koksmuts waar je je naam op mag
zetten, daarna ga je allemaal je eigen pizza maken en ook
van elkaars pizza een stukje proeven.
Italiaans koken (vanaf 10 jaar)
Jullie maken een hoofdgerecht en nagerecht en aan het einde
van de workshop eten jij en je vriendjes/ vriendinnetjes dit
samen op. Je mag zoveel drinken als je wilt.

17,50 per kind
Tijdsduur: 2 uur
Inclusief: onbeperkt fris en een
koksmuts!

Open
Inschrijving

Casa Lisetta organiseert ook regelmatig kookworkshops op
open-inschrijving. Dat houdt in dat je alleen, met een vriend
of vriendin of in een klein groepje je opgeeft om een
culinaire avond te beleven.
Je gaat in de weer met bijzondere recepten en gerechten. Het
leuke is dat je dan ook nog eens andere kookliefhebbers
ontmoet! Via onze website ( www.casalisetta.nl) kun je in de
agenda vinden wanneer deze workshops plaatsvinden.

Casa Lisetta
Beeksestraat 7A, 4841 GA, Prinsenbeek.
Tel: 06 48 26 48 45 / 06 18 39 37 54
Mail: info@casalisetta.nl
Website:www.casalisetta.nl

Wij zijn open op woensdag (12/18u),
donderdag (10u/– 18u), vrijdag ( 10u/19u)
en zaterdag (10u/17u) !

