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Zelf asperges steken en gezellig samen bereiden….!! 

Eind juni eindigt alweer het seizoen van het ‘witte 

goud’: de asperges! Een mooi moment om op de 

‘Rooise’ velden eigenhandig de laatste verse asperges 

van dit jaar te steken om ze vervolgens in de keuken van 

de Heeren te verwerken tot een smakelijk aspergemenu. 

Deelnemers worden ontvangen bij van Hoof Zachtfruit 

& Asperges voor uitleg over de aspergeteelt, waarna 

onder begeleiding asperges worden gestoken. Na 

aankomst in onze kookstudio even uitrusten met een 

aperitief en hapje, waarna we aan de slag gaan met een prachtig viergangen aspergemenu. 

Dit arrangement bieden we aan op woensdag 24 en vrijdag 26 

juni, aanvang 16.30 uur bij  van Hoof Zachtfruit & Asperges, 

Schootsedijk 35 in St. Oedenrode. 

NB. Bij deelname vanaf 5 (tot maximaal 9) personen gaat het arrangement door. 
Je krijgt hierover tijdig bericht. De kosten per persoon bedragen € 65,00 all-in. 
Wil je jezelf aanmelden of nadere toelichting, mail dan naar: 

info@heerenvandekook.nl 

 

Een kookclub overdag…….?! 

Regelmatig wordt ons gevraagd of er ook mogelijkheden zijn om als lid van een kookclub overdag 

te kunnen koken. Veel gehoorde redenen hiervoor zijn onder meer ’s-avonds niet meer auto willen 

rijden en om bijtijds thuis te willen zijn. Wij staan daarom graag open voor het oprichten van een 

kookclub die op een vaste dag in de maand, bijvoorbeeld in de middag tussen 13.00 en 18.00 uur, 

bijeen komt.  

Ben je geïnteresseerd en heb je hier ideeën over? Mail je NAW-gegevens naar: 

info@heerenvandekook.nl en we houden je op de hoogte 

van dit initiatief. 

 

KooK, ontmoet, leer, proef, beleef, geniet……..!       

Heeren van de KooK, Ambachtstraat 41, Schijndel 

KooK-agenda: 

Woensdag 17 juni en 15 juli: 
Italiaanse kookworkshop 

 
Woensdag 1 juli en 5 augustus:                

Franse kookworkshop 
 

Woensdag 24 en vrijdag 26 juni: 
Zelf asperges steken en bereiden 

 
Meld je aan op: info@heerenvandekook.nl 

Meer informatie: www.heerenvandekook.nl 
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