KOFFIE WORKSHOP
In deze koffie workshop komen alle basisvaardigheden aan bod die nodig zijn om op de juiste manier met je apparatuur
en koffie om te gaan. We nemen je mee in de wondere wereld van onze koffie, onze bonen maar vooral in de wereld van
onze koffiebrander Jesse. Hij ademt koffie!
Op de volgende data geeft Jesse een mini masterclass met workshop over hoe jij de lekkerste koffie creaties kan maken.
Je bent welkom op;
Dinsdag 8 januari 2019
Dinsdag 5 februari 2019
Dinsdag 5 maart 2019
De koffie workshop start om 19.00 uur in ons Grand Café. Uiteraard wil je graag weten met wie je de workshop volgt en
wie je buurman of buurvrouw is, een korte introductie is dan ook op zijn plaats. Dan neemt Jesse het woord en zal jou
tijdens de mini masterclass alles vertellen over de oorsprong van koffie, de verschillende bonen en het brandproces. Na
een korte break ontvangt Lisette, de 2e koffiebrander van Post-Plaza, jou in de branderij. Na die mooie verhalen van
Jesse wil je nu wel eens zien hoe het echt in werk gaat.
En dan is het tijd voor het echte werk. Jij gaat aan de slag om de lekkerste koffie creaties te maken. We nemen de tijd om
jou alle fijne kneepjes van het vak te leren en natuurlijk hoort proeven daar ook bij. Voorkennis is absoluut niet nodig, wij
leren je het kunstje wel. Uiteraard is er tijd voor het stellen van vragen, want aan het eind van de workshop staat er een
lekker koud glas bier voor je klaar, gemaakt met onze eigen koffiebonen.

Koffie Workshop Post-Plaza
Tijd
: 19.00 tot 22.00 uur
Kosten
: € 46 per persoon
Inclusief
: mini-masterclass mét uitleg in de koffiebranderij van Post-Plaza, koffie workshop van de koffie
kenner van Leeuwarden; Jesse Fennema, zakje vers gebrande koffie om thuis verder mee te oefenen,
Knilles (bier) en water (met smaak) gedurende de gehele avond
Aantal
: minimaal 4 – maximaal 10 personen per avond
Daghap
Wil je van te voren blijven eten, dat kan! Om 18.00 uur serveren wij voor de deelnemers van de workshop een daghap
voor € 19 per persoon. Geef dat aan bij het maken van je reservering, dan houden we een plek voor je vrij.
Voorwaarden
De workshop gaat door bij een minimale groepsgrootte van 4 personen. Mocht door tegenvallende aanmeldingen dit
aantal niet worden gehaald dan zal de workshop worden verplaatst naar een eerst volgende data. Eventuele wijzigingen
in de data nemen wij uiterlijk 24 uur voor aanvang met je door.
Heb je een ticket voor de workshop gekocht maar kan je helaas niet komen, bericht het ons dan uiterlijk 24 uur (dus voor
19.00 uur, één dag voor de workshop). Je krijgt dan van ons de kosten van de workshop teruggestort op je rekening.
Vragen? Laat het ons weten via 058-2159317 of mail naar info@post-plaza.nl

