Tomatensoep
Croque met mozzarella en tomaat
Witloofschotel met groentespiesje
Vegetarisch
Vanillepudding met fruit en granola

Voorbeeldmenu Bistro
Parmezaankuipje met ceviche
Tuinbonensoep met pistache
en groene kruiden
Basquaise van inktvis
Gebraden hoevekip met koolraap

Arsenaalstraat 4
8000 Brugge
050 44 11 40
info@snt.be
www.snt.be

SNT

Minnewater

Op eucalyptus gegaarde lamsﬁlet
met voorjaarsgroenten
Citroenmousse, namalake
en Italiaans schuim

Voorbeeldmenu Bakken
Bavarois van passievruchten
op krokante bodem

Katelijne

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

Voorbeeldmenu Culinair en Trendy

Asperges en olijven

VOLWASSENEN
ONDERWIJS

opleidingscheques | cash
bancontact | Visa/Mastercard
gratis Ofﬁce 365-account voor alle SNT-cursisten
goedkoop parkeren in Katelijneparking

Arsenaalstraat

Frisse komkommersoep
met tartaar van zalm

SNT

24/24, 7/7 online inschrijven mogelijk

Ricottapannenkoek met gesmolten
frambozen en zoete citroenboter

Avocadotaartje met coquilles
en tomatendressing

Ring
Station

Ring

Kijk op www.snt.be voor het cursusaanbod
en informatie over prijzen, vrijstellingen,
inschrijvingsgeld en vestigingsplaatsen.
Vraag ook naar onze brochures Talen, Mode,
Fotograﬁe, Informatica (pc/Mac), Nederlands
voor anderstaligen!

Breekbroodjes
Zwevezeelse ﬂorentines

Arsenaalstraat 4 8000 Brugge | 050 44 11 40

snt.be

Katelijnestraat

Kruidige auberginedip met yoghurt

SNT Volwassenenonderwijs
overdag en ‘s avonds

Baron Ruzettelaan

Voorbeeldmenu Beginners

www.snt.be | info@snt.be

Koken &
Bakken

Kan je al koken of nog helemaal niet, bij SNT zit je
aan het goede adres. De afdeling koken heeft heel
wat te bieden:
•
•
•
•

Koken beginners
Koken gevorderd - bistro
Koken specialisatie - culinair en trendy
Koken bakken

Koken Beginners

Koken Bakken

In de cursus “Beginners” leer je de basisbeginselen van
het koken en leer je eenvoudige dagmenu’s klaarmaken.
Onder het motto ‘dat smaakt naar meer’, krijg je ook
tips om een stapje verder te gaan.

In de cursus “Bakken” leer je de lekkerste combinaties
voor een heerlijk ontbijt, een uitgebreid dessertbuffet
of als geschenk voor goede vrienden. Van broodjes
tot patisserie en koekjes. De moeilijkheidsgraad
stijgt naarmate de cursus vordert, zo is succes
gegarandeerd!

Koken Gevorderd – Bistro
In de cursus “Bistro” is er plaats voor een snelle hap,
een smeuïge risotto, leuke cupcakes … maar evenzeer
voor een “gezonde voeding” met veel groenten, granen
en varianten. Elke week een nieuwe menu, met af en
toe ook een verrassend alcoholvrij aperitiefje. Familie
en vrienden zullen versteld staan!

• Dag- en avondcursussen
• Cursussen voor beginners en voor
gevorderden
• Instappen in september en januari
• Lessen in Brugge of in Blankenberge
• Democratische prijzen
• Leerplatform met bijkomende informatie

Vereiste voorkennis: koken beginners

Koken Specialisatie
Culinair en Trendy

• Traditionele keukentoestellen én nieuwste
keukenapparatuur: thermomix, espuma,
KitchenAid, stoomoven, teppanyaki-plaat,
inductiefornuis, inductiekeukenrobot,
Magimix, rookoven, sous-vide koken en
slow-cooking …

In de cursus ‘Koken culinair en trendy’ maak je elke
les een uitgebreid menu met één of meerdere hapjes,
soepje, voorgerechten, een hoofdschotel en dessert.
Elk schooljaar opnieuw gaan de leerkrachten op zoek
naar nieuwe recepten. Het resultaat is een smakelijke
mengeling van feestelijke gerechten, originele hapjes
en culinaire ontdekkingen. Voor elk wat wils!

• Geen medisch geschiktheidsattest nodig
• Geen verplichte aankopen kookgerief

Vereiste voorkennis: koken beginners

Talen | Mode | Koken & Bakken

|

De les, praktisch bekeken
Na een voorstelling van het menu met daarbij de nodige
aandacht voor varianten op de techniek, alternatieven
voor bepaalde ingrediënten, tips voor wie zich aan
een speciaal dieet moet houden … gaat iedereen aan
de slag in kleine groepjes. Dat gebeurt volgens een
beurtrol: de ene les werk je mee aan het voorgerecht,
de volgende aan het hoofdgerecht enz. Ben je klaar
met jouw gerecht of moet je even wachten, dan kan je
even “pottenkijken” bij de medecursisten. Zo leer je
het hele menu en de verschillende bereidingswijzen
kennen.
Na het kokkerellen proef je samen van al het lekkers.
De tafel wordt gedekt zoals het hoort, de borden
gedresseerd en tijdens een gezellige maaltijd worden
de gerechten en recepten besproken en geëvalueerd.

Informatica | Vlaamse gebarentaal | Fotograﬁe | Nederlands voor anderstaligen

