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Beste kookliefhebber / amateur kok, 

 

U houdt van koken en heeft waarschijnlijk al vele heerlijke gerechten bereid. Maar vraagt u zich wel eens af 

hoe het is om dit eens professioneel te doen? Hoe lijkt het u om vanuit een compleet uitgeruste keuken een 

restaurant vol met gasten te laten zien en proeven wat u kunt? Brasserie Tivoli biedt kookliefhebbers en 

amateurkoks graag die kans. Wij bieden u het platform om voor een dag samen met een collega 

kookliefhebber de chef-kok te zijn.  

 

OneDayChef 

Als u zich aanmeldt als OneDayChef, draait u volledig mee in onze keuken. Van mise en place tot en met de 

doorgifte. Natuurlijk staat u er niet alleen voor want onze Chef-kok, Frank van Gurp, zal u begeleiden terwijl u 

voor uw gasten een smaakvol 4-gangenmenu bereidt. Dit menu wordt in overleg met Frank samengesteld 

waarbij u steeds de keuze heeft uit twee gerechten per gang. 

 

Het OneDayChef- programma 

 14:00  Menu- en werkvoorbespreking koks met de Chef, daarna start mise en place 4    

              gangen OneDayChef menu 

 17:00  Keuken opruimen en alles goed klaarzetten 

 17:30  Ontvangst gasten, start bereiden menu 

Aan het einde van de dag ontvangt u van ons naast het OneDayChef certificaat een leuk aandenken aan uw dag 

als OneDayChef! 

 

Uw gasten 

Als OneDayChef  kookt u voor de gasten van Brasserie Tivoli. Maar wij kunnen het ons heel goed voorstellen 

dat het ook erg leuk is als uw eigen vrienden en familie kunnen meegenieten van uw dag als professioneel kok. 

Daarom mag u op onze kosten 1 gast uitnodigen. Wanneer u meer bekenden wilt laten genieten van uw 

creaties dan zijn zij tegen betaling van slechts €  29,95 van harte welkom.   

 

OneDayChef Data  Woensdag  2 en 16 april,  7 en 21 mei, 4 en 18 juni en 2 juli 

 

Aanmelden 

Lijkt het u wat om een OneDayChef te zijn? Meld u dan aan door te bellen naar: (0165) 726 996. Aanmelden 

kan ook in tweetallen. Wij nemen vervolgens contact met u op en spreken dan ook meteen de 

menumogelijkheden met u door. U bent van harte welkom!         

 
Met culinaire groet, namens  Frank van Gurp   
 

 
 
Cecil Penso sr. 


