In samenwerking met Gosset Hotel Brussels
Deze activiteiten vinden eveneens plaats in Gosset Hotel

Inspiring your business

Inspiring your events

Inspiring your teambuildings

Brochure 2017
Nederlandse versie

Inspiring your spirits

Inhoudstafel vol chocolade
Introductie
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Formules
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Inhoudstafel vol chocolade

Bean to bar

€ 39,00 p.p.*
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Taste xplosion

€ 60,00 p.p.*
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Pastry chef for one day

€ 66,50 p.p.*

06

Chocolate architect

€71,50p.p.*

07

Slagroomtaarten gooien

€ 65,00 p.p.*
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Chocolate team challenge

€71,50p.p.*
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Chocolate funbuilding

€ 49,00 p.p.*
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Pure truffles

€ 55,00 p.p.*
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Chocolate master funbuilding

€ 66,50 p.p.*
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Let’s make a difference

€77,50p.p.*
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Teambuildingin a box

€ 195,00 p.b.**
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Op maat gemaakte workshop

variabele prijs
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Extra opties
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Contact
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*Excl. BTW,begeleidingchef, kilometervergoeding en locatie
**Excl. BTW en verzendingskosten

€ 39,00 p.p.*

1 à 1,5 uur

vanaf 15 p.

“Vancacaoboontot chocoladereep”

Beanto
bar

Tijdens deze workshop doorlopen we het boeiende proces van rauwe
cocaoboon tot heerlijke zelfgemaakte chocoladerepen.
Een onvergetelijke reis door de wondere wereld van chocolade.

The ultimate chocolate experience:
verfijnde degustatie van verschillende soorten gesmolten chocolade.
Een woordje uitleg over het maken en verwerken van chocolade.
Degustatie van rauwe cacaobonen.
Het maken van cocoanibs, chocolade

Weverwerken de zelfgemaakte chocolade in pure chocoladerepen.
Op het einde van de workshop kan iedereen
z’n zelfgemaakte chocoladecreaties mee naar huis nemen.

Programma

en een authentiek chocoladedrankje.

Bean to bar

Formules
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vanaf 12 p.

1 à 1,5 uur

€ 60,00 p.p.*

“Een culinaire wereldreis”

Taste
xplosion

Bij deze workshop proeft u via alle zintuigen. U maakt een reis in de
wereld van chocolade, daarnaast maakt u ook kennis met andere
delicatessen - zowel hartig als zoet. Elke specialiteit brengt een eigen,
boeiend verhaal en een onvergetelijke smaakbeleving.

The ultimate chocolate experience:
verfijnde degustatie van verschillende soorten gesmolten chocolade.
Een woordje uitleg over het maken en verwerken van chocolade.
Foodpreparing experience met verschillende delicatessen.
Chocolades uit diverse streken van Afrika, Columbia, India en de
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Formules

Taste xplosion

Programma

Dominicaanse Republiek worden gedegusteerd samen met fijne
wijnen, whisky’s en Italiaanse geneugten zoals balsamico en olijfolie.
Als verrassing brengen we ook de chocolate experience met shooter,
waarbij we chocoladepoeder met munt via de neus zullen innemen.
Als afsluiter van deze tasting brengen we nog een uitzonderlijke
combinatie van smaken met chocolade, basilicum en olijfolie.
Desgewenst kunnen we ook een chocoladefontein opstellen.

€ 66,50 p.p.*

1,5 à 2 uur

vanaf 12 p.

“De smakelijkste dessertworkshop”

Pastry chef
for 1 day

Deze patisserieworkshop is de perfecte activiteit voor liefhebbers van
zoete traktaties. Samen bereiden we gevulde soesjes, een reuze croquembouche, fruittaartjes, ... net als een échte banketbakker.

We maken samen soesjes en vullen deze op met echte zelfgemaakte
banketbakkerscrème gemaakt met vanillestokjes.
Weleren mini fruittaartjes bakken met vers fruit.
Tijdens de workshop genieten we van diverse chocolades
en gaan we ook chocolade snuiven.

Deze workshop kan volledig worden aangepast naar eigen keuze van
lekkernijen. Enkele suggesties zijn chocolademousse, javanais,
miserable gebakjes, mille feuille, roomijs, ...

Programma

Na afloop krijgt iedereen de zelfgemaakte lekkernijen mee naar huis.

Pastry chef for 1 day

Formules
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vanaf 12 p.

1 uur

€ 71,50 p.p.*

“Een architecturaal hoogstandje”

Chocolate
architect

Bouw je eigen chocoladestructuur, gaande van het Atomium tot vrije
expressie.Wemaken bijvoorbeeld eengigantische chocoladeklok ofeen
ander themagericht voorwerp.

The ultimate chocolate experience:
verfijnde degustatie van verschillende soorten gesmolten chocolade.
Een woordje uitleg over het maken en verwerken van chocolade.
Gemeenschappelijke brainstormsessie ‘een structuur bouwen in
chocolade’ en het leggen van de structuur zelf.
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Formules

Chocolate architect

Programma

Samen heerlijke chocoladerotsjes bereiden in donkere-,
melkchocolade en hazelnootpasta.
Het samenstellen en afwerken van de reuzenchocoladefiguren.
Iedereen krijgt na afloop rijkelijk gevulde verpakkingen zelfgemaakte
chocolade mee naar huis. Voor de structuur dient vooraf het
transport te worden besproken.

€ 65,00p.p.*

1,5 uur

vanaf 12 p.

“Deéchteslapstickworkshop”

Slagroomtaarten
gooien

Altijd al eens met slagroomtaarten willen gooien? Dit is je kans! Zorg ervoor
dat zo weinig mogelijk mensen op de hoogte zijn van wat de workshop
inhoudt. De activiteit zal doorgaan onder de naam ‘slagroomtaarten maken’.
Eerst maken we zelf de slagroomtaarten onder begeleiding van een heuse
chef. Erworden, eventueelthemagericht, tweetaarten perpersoongemaakt.
De mooiste taart wint een lekkere fles bubbels.
En dan, taarten verpakken en meenemen naar huis? Nee, verkeerde verpakking mee, we gaan iets anders moeten verzinnen! Iedereen krijgt een wit
pak, we trekken naar buiten en... gooien maar! Spannend en ontspannend.

The ultimate chocolate experience:
verfijnde degustatie van verschillende soorten gesmolten chocolade.
Een woordje uitleg over het maken en verwerken van chocolade.

Maken van 2 taarten per persoon en buitenspel taarten gooien.

Programma

Technische uitleg hoe een perfecte taart te maskeren en af te werken.

Slagroomtaartengooien

Formules
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vanaf 12 p.

Chocolate
team
challenge

2 uur

€ 71,50 p.p.*

“De workshop voor creatievelingen”
Bij de chocolate team challenge wordt de creativiteit van de deelnemers
echt naar boven gehaald. Tijdens de teamactiviteit worden er tal van
heerlijke, unieke chocoladecreaties tot stand gebracht.

The ultimate chocolate experience:
verfijnde degustatie van verschillende soorten gesmolten chocolade.
Een woordje uitleg over het maken en verwerken van chocolade.
Grote chocoladefiguren en reuzencreaties maken
met eigen afwerking.
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Formules

Chocolate team challenge

Programma

Het maken van heerlijke chocoladetruffels met Baileys en whisky.
Na afloop neemt elke deelnemer meerdere doosjes zelfgemaakte
chocolade mee naar huis.

€49,00p.p.*

2 uur

vanaf 12 p.

“Uitgebreide chocolade masterclass”

Chocolate
funbuilding

Deze workshop is een heus spektakel. Bij aankomst krijgen alle deelnemers een echte koksmuts opgezet, de schortjes worden geknoopt en
men mag zich verwachten aan zinnenprikkelend chocoladeplezier.

The ultimate chocolate experience:
verfijnde degustatie van verschillende soorten gesmolten chocolade.
Een woordje uitleg over het maken en verwerken van chocolade.
Making of the long chocolate street: een ellenlange chocoladerivier
in diverse kleuren en smaken waar het ganse team aan meewerkt.

Na afloop neemt elke deelnemer een doosje zelfgemaakte
chocoladecreaties mee naar huis.

Programma

We eindigen met het zelf creëren van de mooiste chocoladelolly’s
op basis van marshmallows.

Chocolatefunbuilding

Formules
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vanaf 12 p.

1 uur

€ 55,00 p.p.*

“De ultieme truffel tasting”

Pure
truffles

Eenworkshopophetlijf geschreven van alle truffelliefhebbers.Tijdens
deze workshop proeven de deelnemers van diverse gesmolten
chocolades, worden de smaakpapillen geprikkeld met de chocolade
shooter en maken we samen drie soorten truffels.

Lange truffels op basis van slagroom
en melkchocolade gerold in chocoladeschaafsel.
Ronde X-Gin truffels met een kruidenganache,
cacaonibs en een pipetje X-Gin.
Ronde witte truffels met een zachte ganache
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Formules

Puretruffles

Programma

op basis van hazelnootpasta, gerold in stukjes hazelnoot.
Elke deelnemer krijgt meerdere pakjes zelfgemaakte truffels
mee naar huis.

€ 66,50 p.p.*

1 à 1,5 uur

vanaf 12 p.

“Waanueenmeester-chocolatier”

Chocolate
master funbuilding

In een ontspannen sfeer slaan we de handen ineen om op onbekend
terrein een chef-waardig resultaat neer te zetten. Laat u inwijden in de
heerlijke wereld van chocolade en zet uw eerste stappen als
meester-chocolatier. Gedurende twee uur maken we een ruim assortiment heerlijke chocoladelekkernijen in een interactieve workshop.

The ultimate chocolate experience:
verfijnde degustatie van verschillende soorten gesmolten chocolade.
Een woordje uitleg over het maken en verwerken van chocolade.
Klaarmaken van chocoladedelicatessen zoals:
• Truffels op basis van slagroom en melkchocolade,
• Krokante ricepoppers met hazelnootpasta en melkchocolade,

Na de workshop zijn er ruim voldoende chocoladecreaties over
om ook de thuisblijvers te verrassen.

Programma

• In chocolade gedompelde fruit- en marshmallowlolly’s,
afgewerkt met hazelnootstukjes, nougat, crumble, smarties, ...

Chocolatemastersfunbuilding

Formules
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vanaf 12 p.

3 uur

€ 77,50 p.p.*

“Outside the box chocolate”

Let’s make a
difference

Stimuleer de creativiteit van jouw team en zet het onderbewustzijn aan
het werk. Met deze nieuwe teambuildingstrategie werpen we samen een
nieuw licht op innovatie binnen het bedrijf. En dat met chocolade!

Elk team van 4 tot 8 personen kiest zijn eigen grondstoffen en schept
hiermee een nieuw product met chocolade in de hoofdrol. Bij dit
processtartenwe vanaf nul, allesbegintmetderauwecacaoboon.
Men heeft keuze uit meer dan 40 grondstoffen. De lijst wordt vooraf
doorgegeven en mag naar eigen wensen worden aangevuld. Ook de
teams kunnen vooraf worden samengesteld. Intern kan men brain-
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Formules

Let’s make a difference

Programma

stormen en het plan doorsturen naar een van onze chefs ter evalutie.
Elke groep maakt een prototype van de verpakking, creëert het
model en schetst de perfecte lay-out.
Bij een goed product hoort natuurlijk een sterk marketingverhaal.
Elk team schrijft een eigen commerciële strategie neer om nadien te
gaan verdedigen bij de andere groepen. Wat maakt het product zo
commercieel, innovatief of uniek?

€ 195,00 per box**

voor 10 p.

“Teambuildinginjouwpostbus”

Teambuilding
in a box

De teambuilding in a box is ideaal als snelle oplossing of voor kleinere
budgetten. Bij deze workshop krijg je alles mee in de doos, van chocolade tot afwerking en versiering. Maak zelf chocoladelolly’s, studentenhaver en krokante rotsjes met melkchocolade en hazennootpasta.

De box is voorzien voor 10 personen,
elke deelnemer kan een rijkelijk gevuld doosje
met eigen creaties mee naar huis nemen.

Programma

Benodigdheden ter plaatse zijn een microgolfoven en kommetjes.

Teambuilding ina box

Formules
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vanaf 12 p.

neem contact met ons op met uw verzoek

“Een op maat gemaakte workshop”

Op maat
gemaakte
workshop

Maak uw eigen, unieke chocolade-ervaring op basis van uw persoonlijke
wensen en budget. Heeft u een specifieke voorkeur of nieuwe ideeën die
u graag wilt delen, aarzel dan niet om ons dit te laten weten. Als creatief
team willen we u graag helpen uw ideeën om te zetten in een op maat
gemaakt evenement.

Een chocolade of snoep workshop.
Een gastronomische ervaring (vanaf 50 personen).
Onze chocolade recepties.
Allerlei op maat gemaakte evenementen.
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Formules

Op maat gemaakte workshop

Opties

Verschillende chocolade ervaringen (sculpting met chocolade,
bodypainting, mode en design in chocolade, ...).

Extra (appetijtelijke) opties
Lolly’s met fruit

+ € 5,00 p.p.

Truffels maken

+ € 9,00 p.p.

Likeurtruffels maken

+ € 9,00 p.p.

X-Gin truffels maken

+ € 9,00 p.p.

X-Gin / tonic maken

+ € 10,00 p.p.

Hot chocolate maken
Gepersonaliseerde schort

+ € 5,00 p.p.
+ € 19,00 p.p.

Hoge koksmuts

+ € 4,00 p.p.

Extra chocoladerivier

+ € 7,00 p.p.

Pure chocolade maken ‘bean to bar’

+ € 15,00 p.p.

Melkchocolade maken ‘bean to bar’

+ € 15,00 p.p.

Chocolade gift box met gepersonaliseerde sleeve

+ € 9,50 p.b.

Blanco sleeve om zelf tijdensworkshop rond doos te schuiven

+ € 3,00 p.p.

Mini X-Gin flesjes

zie prijzen X-Gin

X-Gin flessen

zie prijzen X-Gin

Extra opties
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