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Zaaluitrusting

PZ3 - Kookatelier:
Niveau +1

•

Meubilair:
- Stoelen: 30 witte.
- Tafels: 7.
- Flipover met papier.
Opgelet stiften zelf mee te brengen

- Projectiescherm en beamer:
Met HDMI- en VGA- kabel.

- Algemene plafondverlichting is dimbaar via schakelaar.

• Drankvoorziening:
Er is een kleine frigo voorzien met permanent een basisassortiment aan dranken.

- 12x Chaudfontaine plat (25cl)
- 12x Chaudfontaine bruis (25cl)
- 12x Coca Cola zero (20cl)
- 18x Coca Cola reg (20cl)
- 8x Minute Maid (20cl)
- 8x Fanta (20cl)
- 10x Zwijntjesbier
- 5x Leffe bruin
- 6x Kriek Belle Vue
- 18x Jupiler
3 flessen rode wijn.
In de keukenkoelkast:
- 3 flessen witte wijn
- 3 flessen cava
- 2x Chaudfontaine plat (1L)
- 2x Chaudfontaine bruis (1L)

Bier- wijn- cava- en frisdrankglazen zijn aanwezig.
* Er is 1 koffiepercolator aanwezig (15 tassen):
- met 5 koffiepads.

- 40 tassen en ondertassen.
- koffiefilters (9 deca en 9 gewone).
* Er is ook een waterkoker voorhanden en:
- 12 theetassen.
- theeassortiment van 4 soorten met elk 3 theezakjes.

• De Keuken
De keuken is uitgerust met een koelkast, 2 spoel- afwasbakken, een kookeiland met 2

ovens, 2 inductiekookplaten, diepvries en 2 dampkappen.
* Serviezen:
50 platte, diepe, dessertborden en slakommen.
Onderzetborden.
Bestekbak met lepels, vorken, messen en koffielepels (50 stuks van elk).
3 handdoeken en een 1 vaatdoek.
* Diverse snijplanken.
* Per kookplaat (aangeduid in groen en rood) is er kookgerei – potten en pannen
voorzien (zie foto’s hieronder).

4 pannen per kookplaat

2 x aanwezig

* Algemeen andere keukenbenodigdheden (zie foto’s hieronder).

• Afval:
- Eén vuilbak voor restafval.
- Eén vuilbak voor recyclage van papier.
- Eén vuilbak voor PMD
- Eén kleine pot of bakje voor recyclage van kroonkurken.
Geen etenswaren achterlaten aub

Afval sorteren aub

