Prijslijst Creatieve workshops-knutselfeestjes
Kinderen/ Volwassenen kookworkshops & feestjes (prijs p.p)
€ 18,50/€ 28,50
Kookfeestjes:
High Tea of Cupcake party:
Het thema voor de High Tea is een “Summer Tea Party” voor kinderen (10 t/m 12 jaar) (ook te
boeken voor volwassenen, vraag naar de mogelijkheden)
De kinderen werken in teams van 2 of 3 en maken onder begeleiding zelf de hapjes klaar, de jarige
deelt de teams in. Na het bereiden wordt het een smulfeest, blijft er iets over dan mogen ze wat zij
gemaakt hebben mee naar huis nemen. Dan kunnen mama & papa ook proeven van het lekkers.
Dit kinderfeestje kan besteld worden in de periode mei t/m september met een maximum van 10
kinderen. Bij mooi weer is het feestje buiten in onze tuin.

De Cupcake party is ook heel gezellig; geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar met een maximum van
10 kinderen. De kinderen mogen ieder 6 cupcakes decoreren met fondant en andere eetbare
producten. In 2 uur tijd maken ze hun eigen creaties en krijgen ze na afloop een diploma met een
aardigheidje als bedankje voor hun inzet. De cupcakes gaan natuurlijk mee naar huis in een
speciaal doosje. Zo kan er nog een poosje nagenoten worden van al dat lekkers.

Ter aanvulling:
Bij iedere workshop krijgen de kinderen een glaasje limonade & iets lekkers.
Is er een jarige die bij Traktieworkshop.nl zijn/haar kinderfeestje viert dan is er ook een kleine
verrassing voor ieder kind na afloop van de workshop. De workshops tijdens een kinderfeestje op
onze locatie duren ongeveer 1,5-2,5 uur, hierbij vooraf rekening houdend met het uitpakken van
de cadeautjes en het zingen voor de jarige. Wanneer u de cadeautjes thuis doet of het feestje aan
huis heeft, dan duurt de workshop wat korter. (1,5-2 uur)
Let op:
Wordt de workshop bij u thuis gegeven dan rekenen wij € 1,00 per kind extra. En wanneer de
workshop buiten de regio (>10 Km) wordt gehouden, dan rekenen wij als bijdrage in de
brandstofkosten € 0,32 (incl. 21% BTW) per gereden kilometer.
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