Smakelijk-eten-met-Dennis

Wie is Dennis?
Ik zal mezelf even voorstellen:
Dennis Nolle, geboren en getogen in
Groningen. Koken is mijn passie en
wat is nu mooier dan van die passie je
beroep maken. Andere mensen lezen
boeken, ik lees kookboeken…
Na een gedegen koksopleiding en stages
in diverse restaurants in Groningen en
ver daarbuiten heb ik in 2001 mijn droom
kunnen realiseren. Een eigen kookschool. Ik vind het geweldig om mijn
passie voor koken en lekker eten over
te mogen brengen op mensen.
In mijn kookschool, maar ook op locatie
zorg ik graag voor gezellige en leerzame
workshops of proeverijen.
Maar ook verzorg ik catering en kook
dus ook graag voor u!

Heeft u iets te vieren?
Ik kook graag voor u en uw gasten.
Regelmatig mag ik mijn kook-kunsten
vertonen aan gezelschappen. Dit heb
ik ook al een aantal keer mogen doen
in Residentie De Wijert. Daar kunt u
aanschuiven in mijn Pop-up restaurant
en gaan we Dikkedakken-met-Dennis
(Gronings voor Lekker Eten!).
En heeft u zelf iets te vieren?
Bel mij en ik bedenk graag met u
een verrassend menu. Passend bij het
seizoen, de gelegenheid en natuurlijk…
uw smaak! En wilt u er bijpassende
wijnen bij? Geen probleem, dat regel
ik. Vanzelfsprekend houden we ook
rekening met eventuele (di)eet-wensen.
Wij zorgen voor (bijna) alles!
De voorbereidingen vinden plaats in
mijn eigen keuken. Op de dag zelf
arriveer ik samen met de benodigde
bedieningsmedewerkers.

Ter plekke leggen we de laatste hand
aan de gerechten. Tussen de gangen
door vertel ik (als u dat op prijs stelt)
u en uw gasten uitgebreid over de
gerechten. Leuke (w)etenswaardigheden, waar ik de inspiratie vandaan
heb en uitleg over de ingrediënten.
Na afloop verzorgen wij de afwas,
ruimen de keuken op en zorgen dat u
zorgeloos verder kunt met uw feest.
Het diner kan bij u thuis of in Residentie
De Wijert plaatsvinden, maar ook in de
keuken bij mij op de kookschool bent u
van harte welkom!
Dus gaat het over lekker eten?
Bel mij! 06-15092132!
Met culinaire groet,

Een idee om uw vingers bij af te likken.
Stavangerweg 21-22 | 9723 JC Groningen

voor kookworkshops, kooklessen en catering

