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INTERNATIcNALE 
KOOKDAGEN

15-22 M
EI

D
e authentieke keuken

Jamie Oliver is ook dit jaar weer van de partij 
om zijn befaamde workshops te geven. Het 
gaat daarbij vooral om het koken met verse 
ingredienten die overal makkelijk verkrijgbaar 
zijn. Back to the basics is het devies van 
Jamie, Hij zal u ongetwijfelt verassen.

19-20 MEI
Workshop met Jamie Oliver

Ook in mei 2006 bent u van harte welkom op 
de “internationale kookdagen 2006”. Ook dit 
jaar belooft weer een geweldig evenement te 

worden met de meest opzienbarende culinaire 
hoogstandjes. Patricia Quintana schrijfster van 
vele kookboeken zal haar kookboeken “de 
smaak van Mexico” signeren.

PROGRAMMA
Beste kookliefhebber,

Ook in mei 2006 bent u weer van harte wel-
kom op de “internationale kookdagen 2006”. 
Ook dit jaar belooft weer een geweldig evene-
ment te worden met heerlijke spekjes en zo. 

15 MEI
Zuid-Amerikaanse sessies

Ook in mei 2006 bent u van harte welkom op 
de “internationale kookdagen 2006”. Ook dit 
jaar belooft weer een geweldig evenement te 

worden met de meest opzienbarende culinaire 
hoogstandjes. Met hapjes en drankjes.

20-22 MEI 
Feestelijke afsluiting

Kookmanifestatie

18 MEI

Ook in mei 2006 bent u van harte welkom op 
de “internationale kookdagen 2006”. Ook dit 
jaar belooft weer een geweldig evenement te 
worden met de meest opzienbarende culinaire 
hoogstandjes. Dit jaar zijn er verscheidene 
internationale kooksessies. Dit jaar zijn er 
verscheidene internationale kooksessies. Zie 
verder de achterzijde van deze folder over 
alle ins and outs van deze manifestatie. Ook 
vindt u op de achterzijde een bestelbon. 

Japanse Sushi Sessies
De Japanse Sushi Sessies zijn voor liefhebbers 
van de Japanse keuken een aanrader. Ook dit 
jaar belooft een geweldig evenement te wor-
den met de meest opzienbarende culinaire 
hoogstandjes. Dit jaar zijn er verscheidene 
internationale kooksessies. Onder andere 
met  Patricia Quintana, schrijfster van de serie 
kookboeken “De smaak van Mexico”. Patricia 
zal ook haar boek signeren. Onder andere 
met  Patricia Quintana, schrijfster van de serie 
kookboeken “De smaak van Mexico”. 

16-17 MEI

z



FEESTELIJKE 
MANIFESTATIE

Ook in mei 2006 bent u van harte welkom op 
de “internationale kookdagen 2006”. Ook dit 
jaar belooft weer een geweldig evenement te 
worden met de meest opzienbarende culinaire 
hoogstandjes. Patricia Quintana schrijfster van 
vele kookboeken zal haar kookboeken “de 
smaak van Mexico” signeren.

Ook in mei 2006 bent u van harte welkom op 
de “internationale kookdagen 2006”. Ook dit 
jaar belooft weer een geweldig evenement te 
worden met de meest opzienbarende culinaire 
hoogstandjes. Patricia Quintana schrijfster van 
vele kookboeken zal haar kookboeken “de 
smaak van Mexico” signeren.

Ook in mei 2006 bent u van harte welkom op 
de “internationale kookdagen 2006”. Ook dit 
jaar wordt een geweldig evenement.

Spetterende activiteiten,

PROGRAMMA
U BENT VAN HARTE 
UITGENODIGD OM DIT 
JAAR DE FEESTELIJKE 
KOOKMANIFESTATIE 
BIJ TE WONEN KOM EN 
GENIET VAN MUZIEK 
EN DANS DOE  MEE MET 
LEERZAME KOOKSESSIES 
EN GA LEKKER SHOPPEN 
OP DE EENMALIGE MON-
DIALE RECEPTENMARKT 
LAAT U VERWENNEN 
MET HEERLIJKE AMUSES 

UITNODIGING 

18
MEI

Ter gelegenheid van de “Internationale Kookdagen” 
hebben w

e dit jaar een feestelijke aanbieding 
van drie kookboeken. H

et zijn de absolute 
top-10 bestsellers van Patricia Q

uintana 
getiteld “D

e sm
aak van M

exico, de 
authentieke keuken” uitgegeven door 
culinaire boekerij “D

e C
ornoleon”. 

D
e boeken bevatten de heerlijkste 

recepten voor visgerechten, vleesge-
rechten en patisserie. A

ls u w
ilt koken 

volgens de authentieke m
exicaanse keuken 

zijn deze boeken een uniek naslagw
erk. Bestel ze nu! 
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Ik verleen een eenm
alig m

achtiging aan uitgeverij de C
ornoleon om

 €15,45 
af te schrijven van m

ijn bank- of girorekening.

Stuur deze bestelbon vóór 10 m
ei in een ongefrankeerde envelop naar:

D
e C

ornoleon, C
ulinaire Boekerij, A

ntw
oordnum

m
er 17902, 2005 EK

 Z
antveld. 

D
e drie delen van de serie “D

e sm
aak van M

exico”, m
eer dan 100 traditionele recepten, 

ontvangt u dan binnen tw
ee w

erken voor slechts €15,45. N
orm

aal €20,60
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Voorletter(s) en naam
                                                                                         M

/V

A
dres

Postcode en w
oonplaats

Telefoon privé

Bank- of gironum
m

er

D
atum

 en handtekening
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