
Voor de verjaardag van jouw kind  
kan je: 

• een taart van Buonissimo bestellen! 
• een verjaardag workshop voor jouw 

kind en vrienden bij Buonissimo 
kiezen! 

Buonissimo: waarbij smaak, duurzaamheid en 
gezondheid heel goed samen gaan. 

Buonissimo: where taste, sustainability and good 
health meet. 

 

Leren koken en 
bakken is leuk!

Workshops voor 
kinderen - 2023

Voor informatie, programma en 
aanmelden  

http://shop.buonissimofood.nl 
of bel 0638301357

Workshop op maat  -  voor 
11-12 jaar

Deze gepersonaliseerd workshops 
kunnen 2 of 3 uur duren. Er zijn 
verschillende  mogelijkheden: pizza; 
cupcake maken en versieren; appeltaart, 
verse pasta, etc afhankelijk van de 
interesse en gemiddeld ervaring van de 
groep.  
Maximaal 8 kinderen Group Prijs:  200€ 
voor 2 uur, 240€ voor drie uur, inclusief 
hand-out met recepten, het gebruik van 
schorten, en limonade met iets lekkers 
als welkom. 

http://shop.buonissimofood.nl


Woensdag Pizza! 
ouder en kind

Vanaf 1 februari iedere eerste woensdag 
twee uur durende workshop. Je leert 
samen met jouw (klein)kind hoe pizza 
deeg te maken en te versieren.  
De workshop is geschikt voor kinderen 
vanaf 6 jaar. Aantal deelnemers: 
minimaal 3 maximaal 6 paren (1 
volwassen en 1 kind).  

Prijs: 25 € per paar inclusief recept, een 
leuke papier koksmuts voor de kleine 
bakker, limonade en koffie met iets 
lekkers als welkom.

Koekjes bakken en koekjes 
versieren  -  voor 6-8 jaar oud

Deze twee-uur workshop bestaat uit twee 
delen:  
• de kinderen maken een basic (vegan) 

koekies recept (deeg maken, koekjes 
vorm geven). Het recept staat op een A3 
placemat met tekeningen en tekst die 
goed bij de lijftijd passen;  

• de kinderen gaan al voorgebakken 
koekjes met al voorbereid glazuur 
versieren (spuitzakje creatief gebruiken). 

Maximaal 8 kinderen Group Prijs: 190 € 
inclusief recept, het gebruik van schorten, 
en limonade met iets lekkers als welkom. 

Gedurende deze twee-uur workshop leren 
de kinderen: 

• uitstekers te gebruiken om met 
boterdeeg koekjes te maken.  

• hoe de koekjes met verschillende 
spuitmondje en kleuren kunnen 
versieren. 

Maximaal 8 kinderen Group Prijs: 190 € 
inclusief recept, het gebruik van schorten, 
en limonade met iets lekkers als welkom. 

Koekjes bakken en koekjes 
versieren  -  voor 8-10 jaar oud
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