BBQ-Workshops
BBQing Dordrecht

Een BBQ-Workshop van BBQing Dordrecht:
leerzaam, smakelijk én gezellig!
l: werner@bbqing.nl

Aanmelden voor een BBQWorkshop?
Mail of bel ons!
BBQing Dordrecht
Werner Kelder
BBQ-Workshops worden
gegeven op de locatie van de
speciaalzaak.
BBQing Dordrecht
Voltastraat 4
3316 AW Dordrecht
Telefoon: 06-30365413
Email: werner@bbqing.nl
BBQ-Workshops worden

• Tijdsduur 4 uur, inclusief hapjes en drankjes.
• Begeleiding door één van onze professionele Pitmasters.
• Uitgebreide uitleg over diverse barbecues/kamado's/
grills, brandstoffen, voedseleigenschappen, diverse
bereidingstechnieken en vele andere onmisbare kennis!

• Tijdens de BBQ-Workshop zullen diverse gerechten uit
verschillende voedselgroepen (vlees, vis, groente, fruit)
worden bereid door de deelnemers. Dit met uitgebreide
uitleg en onder toeziend oog met tips & tricks van de
Pitmaster, goed gereedschap en de juiste kruiden.

• Gedurende de BBQ-Workshop zullen de deelnemers de
zelfgemaakte gerechten nuttigen. U gaat met een ‘volle
buik’ en ‘een hoofd vol kennis’ naar huis!

• Kleine groepen, dus veel persoonlijk contact met de
Pitmaster. Er is genoeg tijd om uw vragen te stellen.

BBQ-Workshops worden gehouden op onze eigen
locatie achter de BBQ-Speciaalzaak. In een robuuste,
industriële ambiance verzorgen wij de Workshops.
Velen gingen u, met grote tevredenheid, al voor!
Info over de beschikbare data voor uw Workshop
Wij plannen diverse data in met onze Pitmasters. Bij interesse en
aanmeldingen zullen wij deze data met u bespreken en u
aanmelden voor één van deze ingeplande BBQ-Workshops.

Kosten en groepsgroottes
• De kosten voor een BBQ-Workshop zijn € 99.95 per persoon.
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• Aanmelden voor 2 of meer personen (bijvoorbeeld een
vriendengroep) in 1 BBQ-Workshop is zeker mogelijk.
• Groepen vanaf 10 personen: plan uw eigen Privé-BBQWorkshop in! Informeer naar de vele mogelijkheden.

Voorwaarden
• Graag 20 minuten voor aanvang aanwezig zijn op de locatie.
• Allergieën, diëten o.i.d. minimaal 3 dagen voor aanvang melden.
• BBQing zal u vooraf een betalingsverzoek doen toekomen. De
betaling dient volledig voldaan te zijn voor aanvang.
• BBQing behoudt zich het recht voor dat bij onvoorziene
omstandig-heden een BBQ-Workshop verplaatst of geannuleerd
wordt. Dit is nooit voorgekomen, valt dit voor dan vinden we met
u de juiste oplossing. Wees welkom bij BBQing Dordrecht!

