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Geachte ouders/verzorgers,
De masterclasses van de Top-Kook-Klas en de Top-Gastheer/vrouw-Klas zijn de
afgelopen maanden een geweldig succes gebleken. Vele masterclasses zijn nu
geweest met alle vak toppers uit het bedrijfsleven. Wat een spektakel was dat.
Elke Top-Klas leerling weet nu precies welke extra technieken er zijn.

27 mei

Op maandag
hebben wij de afsluitende masterclass gastronomie op
twee sterren** niveau. Deze masterclass wordt gegeven door oud-leerling en SVH
meester kok Lucas Rive**, voormalig tweesterren chef-kok van restaurant de
Bokkedoorns. Nu heeft hij al vijf jaar een eigen restaurant in Hoorn, restaurant Lucas Rive! Verder komt voor de bediening oud-leerling Peter Bruins**, vinoloog en
SVH meester gastheer van restaurant de Bokkedoorns. De leerlingen krijgen les
van deze top chefs. Zij bereiden en serveren samen met Lucas Rive** en Peter
Bruins** een viergangendiner. Het diner begint voor de gasten om 17.30 uur en
duurt tot maximaal 21.00 uur.
Ouders hebben voorrang bij de reservering van dit prachtige sterren diner. Omdat
elke ouder hierbij aanwezig zal willen zijn, kunnen we niet meer dan twee personen per leerling laten reserveren. Op deze manier hebben alle ouders de mogelijkheid om te kunnen inschrijven.
Dit twee** sterren diner kost 38,50 euro per persoon excl. consumpties.
Een wijnarrangement kost 15 euro per persoon, waarbij bij elk gerecht een goede
wijn wordt geserveerd.
Wilt u zo vriendelijk zijn om als ouder/verzorger voor vrijdag 17 mei te mailen
naar: info@hubertusberkhoff.vova.nl Onder vermelding van naam leerling, klas
en hoeveel personen. Na deze datum worden de vrije plekken verdeeld over de
vaste gasten!
Wij ontvangen u dan graag op maandag 27 mei 2019 om 17.30 uur in het
restaurant van de Hubertus & Berkhoff.
Met vriendelijke groet,
Bij voorbaat dank namens het Top-Kook-Gastheer/vrouw Team Hubertus &
Berkhoff,
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