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De prijs per persoon voor het verrassingsdiner inclusief 
water, koffie & thee is € 69. Het diner duurt ca 3,5 à 4 uur en is 
buiten onder de druiven zodra het kan (verwarmd met 
warmtelampen) of binnen in de gezellige eetkamer, voorheen 
de werkkamer van het hoofd van de schooltje in Hemmen. 
Het diner bestaat uit een borrelhapje, vervolgens een voor-, hoofd- en 
nagerecht. Minimale deelname is 8 personen, maximaal 12 - 14 personen.

Opdrachten worden op maat begroot op basis van al uw wensen en ideeën. 
Elke situatie is anders en dit is van invloed op de prijs. Afhankelijk van het aantal 
gasten en het soort diner wordt er een begroting gemaakt met, indien gewenst, 
een afspraak op de locatie. 

Een grove kostenindicatie per persoon voor 30 gasten:
• buffet (hoofd en nagerecht) vanaf € 30,-
• diner (3-gangen) vanaf € 35,-
• walking dinner vanaf € 35,-
• high tea vanaf € 30,-
• 21- diner vanaf € 39,-
Genoemde prijzen  zijn exclusief eventuele personeelskosten

Een huwelijkscatering wordt uitvoerig tot in de details besproken. Op basis daarvan
wordt er een voorstel gemaakt met een prijsofferte. Bij het huren van trouwlocaties
in binnen- en buitenland ben ik u graag behulpzaam. Ik werk samen met verschil-
lende mooie locaties in Nederland, Italië en Frankrijk.

KOFFIECATERING
De Piaggio Vespacar (koffiebar) uit 1982 kan op aanvraag geboekt worden door heel 
Nederland en België voor beurzen, huwelijken, feesten, cateringen etc. Er kunnen
250 kopjes per uur gezet worden, ook kan daar bij gecaterd worden. 
Prijs op aanvraag

1-2

CATERING

HUWELIJKSCATERING



Op het landgoed Heerlijkheid Hemmen in de Betuwe 
De prijs per persoon voor een kookworkshop inclusief koffie & thee en 
de receptuur is € 69,- . 
De kookworkshop duurt 3,5 tot 4 uur, waarvan er 1,5 uur gekookt wordt.

ITALIË Montecatini Val di Cecina, Toscane
De kosten voor deze 4 daagse kookcursus zijn € 695,- per persoon op basis van een 
bezetting op een tweepersoons kamer. Bij een enkele bezetting komt er € 120,- bij.
Deze prijs is inclusief drie overnachtingen, drie kookworkshops, lunches, ontbijt, 
alle drank tijdens de lunches en op de locatie en de receptuur. 
De reis en het vervoer ter plekke (evt. autoverhuur) zijn niet inbegrepen in de prijs.

FRANKRIJK Richelieu, Indre-et-Loire
De kosten voor deze 4 daagse kookcursus zijn € 725,- per persoon op basis van een
bezetting op een tweepersoons kamer. Bij een enkele bezetting komt er € 120,- bij.
Deze prijs is inclusief drie overnachtingen, drie kookworkshops, lunches, ontbijt, 
alle drank tijdens de lunches en op de locatie en de receptuur. 
De reis en het vervoer ter plekke (evt. autoverhuur) zijn niet inbegrepen in de prijs.

Alle bovengenoemde prijzen zijn inclusief 9% en 21% btw en zie meer
informatie: www.paulinecuisine.nl

KOOKREIZEN
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CHOCOLADE WORKSHOP

De prijs per persoon voor een chocolade workshop is 
€ 52,50,- inclusief koffie, thee en  iets lekkers, de receptuur en 
natuurlijk de gemaakte bonbons. 
De workshop duurt 2,5 tot 3 uur.

KOOKLESSEN


