Activiteiten op tuinderij Amelis’Hof 2017
Zaterdag 22 april; Workshop Lupineburgers maken
Tijdens deze workshop leer je hoe je met lupine heerlijke burgers
sausjes en bijzondere smaakmakers maakt. We maken samen 5
verschillende soorten burgers en je neemt natuurlijk een
voorraad lupineburgers mee naar huis. Alles 100% plantaardig en
biologisch.
De workshop wordt verzorgd i.s.m. Jacqueline van Powerpeul, in
de overdekte buitenkeuken op de tuinderij.
Wanneer: Zaterdag 22 april van 14.00 – 16.30,
Prijs: € 29,Aanmelden via: info@amelishof.nl
Zaterdag 29 april; tuinwinkel Amelis’Hof &
bloempluktuin weer open & extra activiteiten!!
Zaterdag 29 april van 10.00-15.00 uur liggen de smakelijkste
groenten & kruiden weer op de marktkraam, te weten rabarber,
raapsteel, bosknoflook. De eerste veldboeketten kunnen worden
geplukt!
14.00 uur: rondleiding door tuinder Michel Smits
15.00 uur: bijenlezing door imker Marius Woensdregt
29 april; Middeleeuwse kookworkshop
Koken doe je met al je zintuigen. Voel, proef, ruik, kijk en geniet!
Daarnaast vertellen we je alles over middeleeuwse ingrediënten,
tafeletiquette en de invloed van het (bij)geloof op de dagelijkse
maaltijd.
Tijd: van 14:00 uur tot 17.30 uur
Prijs: € 50,- incl. biologisch hapjes, eten en drinken
Aanmelding: www.devrolickecockinnen.nl
Tuindiners; donderdag 25 mei, 29 juni, 31 augustus
Lekker buiten eten op de Amelis’Hof. Met de (h)eerlijke oogst van
de tuin wordt een bijzondere vegetarische maaltijd gekookt,
bestaand uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en wat lekkers
bij de koffie/thee na het eten. Het kampvuur brandt, de tuin
groeit
en bloeit: een prima recept voor een gezellig diner.
’s Ochtends nog in de grond, ’s avonds op het bord.
Data: donderdag 25 mei, 29 juni, 31 augustus
Tijd: 18.00 - 20.15u
prijs: € 23,50 inclusief een drankje en koffie/thee.
Aanmelding: Sacha Husken info@zoetzenzatie.nl | 06 47 418 468
High Tea in het groen; woensdag 17 mei, 21 juni, 23
augustus
Bijkletsen in het groen van de Amelis’Hof onder het genot van
kopjes thee en (h)eerlijke lekkernijen. De zoete en hartige hapjes
worden zoveel mogelijk bereid met producten die vers geoogst
zijn maar ook de klassieke scones ontbreken natuurlijk niet.
Data: woensdag 17 mei, 21 juni, 23 augustus
Tijd: 14.00 - 16.30 u
Prijs: € 17,50 (thee naar keuze, 7 verschillende zoete en hartige
lekkernijen)
Tip: De tuinwinkel is op woensdagmiddag open!
Aanmelding: Sacha Husken info@zoetzenzatie.nl | 06 47 418 468
Fête de la Nature zaterdag 20 mei
We doen mee met dit natuurfestival d.m.v. rondleidingen door
tuinder Michel en, imker Marius. Er zijn ook kinderactiviteiten en
een terras met thee/koffie en taart.
Aanschuiftafel/ la dolce vita
Vanaf juni houden we weer op vrijdagen de Aanschuiftafel
voor iedereen die zin heeft om op de tuinderij te eten. Neem je
lekkerste hapje en een drankje mee voor ongeveer 4 personen.
Zo maken we van de lange tafel een mooi buffet van al het
lekkers.
Verzamelen om 18.00 uur op de tuinderij.
Data: Vrijdag 2 juni| 7 juli| 4 augustus| 1 september.

