Ron Blaauw en Wouter Verkerk presenteren:

Rons Rondje &
Wouter’s Big5

Een unieke inspiratie-dag in Amsterdam
speciaal voor horecateams
De bekende sterrenchef Ron Blaauw en
horecatrendwatcher en trainer Wouter
Verkerk bieden samen horecateams een dag
om nooit meer te vergeten.
Teambuilding, training, inspiratie en heel
veel culinaire verwennerij!

programma

kosten

We starten de middag in een van de restaurants van
Ron Blaauw waar Wouter Verkerk je ontvangt en de
dag aftrapt met zijn workshop horeca en gastvrijheid.
In ruim anderhalf uur gaat hij met je team aan de slag
en behandelt hij op zijn eigen manier de trends, geeft hij
handvatten en tips en schudt hij iedereen helemaal wakker
met zijn visie op moderne horeca. Uiteraard staat hij in zijn
presentatie ook stil bij zijn samenwerking met de restaurants
van Ron Blaauw en hun succesvolle werkwijze.

€ 975,00 exclusief btw
Eenmalig voor de workshop en de materialen van Wouter, plus
€ 99,00 per persoon exclusief btw voor het arrangement Rons Rondje
Minimaal aantal deelnemers 10
Tarieven gelden vanaf januari 2019.
U ontvangt een verzamelde trainingsfactuur van Verkerk Bartstra

Na een lekker glas en een paar culinaire hapjes vertrek je op de
fiets (of tegen een extra vergoeding per boot) naar het volgende
station, een tweede restaurant van Ron. Ook daar word je als
koning ontvangen en serveren we mini-signatuur-gerechtjes,
uiteraard met een bijpassend glas!

Arrangement Rons Rondje is inclusief:
• Fietshuur, route, uitleg, organisatie
• Ontvangst in drie restaurants met telkens 2 hapjes en 2 drankjes
• Toelichting in de derde zaak van een van de Maitres of Chefs van
Ron Blaauw

De dag wordt afgesloten in Ron Gastrobar (1 Michelinster).
Wederom met een proeverij en een goed glas.

Mogelijkheden tot uitbreiding en extra’s
• Lezing Ron Blaauw
• Extra gangen, dranken, bijzondere dranken
• Vervoer per boot
• Toevoegen Ron Gastrobar Indonesia in Ouderkerk aan de Amstel
• Wouter Verkerk als tourguide in het volledige programma

Uiteraard kunnen we in overleg aan de fietstocht door
Amsterdam een keur aan extra tussenstops afspreken met
eigen adressen of aanraders van ons. Alles is mogelijk.

Workshop tarief is inclusief 35 boeken van Wouter en een
inspiratiepakket (worden opgestuurd naar het bedrijfsadres)

contact
Om deze inspiratiedag te boeken neem je contact op met:
Verkerk Bartstra, bureau voor gastvrijheid
De Rijpstraat 155
1056 XN Amsterdam
Kantoor 020-3038715
Mobiel 06-22768545

