
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kinderactiviteiten, taarten, broodjes en hapjes  

 bij verhuur / koken op locatie 



  

 
 

Wanneer je een ruimte bij het Kinderkookkafé huurt voor een eigen georganiseerd verjaar- of 

huwelijksfeest, of als je het Kinderkookkafé wilt inhuren op locatie, vragen wij je een keuze te maken 

uit de verschillende hapjes en drankjes die we aanbieden. 

 

 

 

Deze uitgave geeft een overzicht van: 

 

- Kinderkook activiteiten 

- Feesttaarten en gebak 

- Broodjes 

- Soepen 

- Fruit 

- Hapjes 

- Dranken 

 

* Prijslijst is een bijlage 

 

De producten en dranken zijn zoveel mogelijk biologisch en als de tijd het toelaat, zullen wij de 

gerechten samen met kinderen bereiden. 

 

Als je een keuze hebt gemaakt,  kun je met een van onze medewerkers de feestdag nogmaals 

doorspreken en een tijd vaststellen.  

 

 

We zorgen ervoor dat het een feest wordt! 



Kinderkook activiteiten 

 

Kinderen kunnen de volgende kookactiviteiten doen.  

 

- Keekjes versieren 

- Koekjes bakken 

- Worstenbroodjes of kaasvlinders maken 

- Pizza bouwen 

- Ham- kaas croissantjes rollen 

- Wortel-komkommerhapjes puzzelen  

 

De activiteiten worden door ons uitgelegd. U als ouder mag vervolgens de kinderen begeleiden. 

 

Feesttaarten 

 Voor 15 of 30 personen 

 

- Chocoladetaart (door ons gemaakt en door de 

kinderen te versieren)  

- Carrotcake met een topping van mon chou   

- Bananentaart met een topping van mon chou  

- Apfelstrudel     

   

* Bruidstaart in overleg 

 

Gebak    

 Vanaf 15 personen 

 

- Scones geserveerd met room en jam    

- Brownies 

- Muffins met vruchtjes of chocola 

- Kinderpannenkoek met stroop en poedersuiker 



 

Broodjes 

 Vanaf 10 stuks per soort 

 

Bolletjes of pistoletjes met beleg*: 

 

- Vleeswaar-assortiment  met ham, rookvlees, paté, filet american 

- Kaas-assortiment met brie, belegen kaas, oude kaas, komijnkaas  

- Hummus 

- Tonijnsalade 

- Eiersalade 

 

* garnituur is inclusief 

 

Specialiteitenbroodjes       Vanaf 5 stuks per soort 

Ciabatta bruin/wit/ kaas met 

- Rookvlees, Old Amsterdam, pesto en rucola 

- Geitenkaas, honing en walnoten uit de oven 

- Mozzarella, pesto en tomaat 

- Beenham met honingmosterdsaus 

- Gerookte zalm met kappertjes en roomkaas 

Tosti 

- Bruin of wit brood met kaas of  ham kaas 

 

Kinderbroodje 

- Hagelslag 

- Pindakaas 

- Chocopasta 

- Smeerkaas 

- Smeerworst 

 

 



                Soepen 

 Vanaf 20 personen 

 

- Surinaamse pindasoep 

- Marokkaanse groentesoep  (vegetarisch) 

- Franse uiensoep 

- Indiase pompoensoep*  (vegetarisch) 

- Hollandse erwtensoep* 

- Spaanse gazpacho*  (vegetarisch) 

 

* Seizoensgebonden 

 

Fruit 

 Vanaf 10 personen 

 

- Gesneden seizoensfruit schaal (bijvoorbeeld watermeloen, ananas, druiven, sinaasappels) 

 

 

Hapjes 

 

- Quiche Lorraine met spekjes en kaas  diameter 26 cm. 

- Quiche met boerenkaas en tomaat  diameter 26 cm. 

- Spaanse tortilla    diameter 26 cm. 

 

- Kipsaté met satésaus                vanaf 50 stuks 

- Amerikaanse gemarineerde kippenpootjes  vanaf 50 stuks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tafelassortiment 

 Vanaf 20 personen 

 

Hollands buffet 

- Gemengde nootjes 

- Kaasblokjes met mosterd 

- Leverworst 

- Gevuld eitje 

- Hamrolletje met asperges 

 

Mediterraans buffet 

- Olijven 

- Bruchetta’s met tomatentapende en mozzarella 

- Chorizo worst 

- Spaanse tortillablokjes 

- Spiesje met sherrytomaat, mozzarella, basilicum 



 

Dranken 

 

- Thee       Glas of kan 

- Koffie       Glas of kan 

- Limonade       Glas of kan 

- Melk       Glas of karaf   

- Karnemelk       Glas of karaf   

- Appelsap       Glas of fles 

- Jus d’orange      Glas of karaf 

- Smoothie banaan, sinaasappel     Glas of karaf 

- Milkshake citroen of aardbei    Glas of karaf 

- Roosvisee multivit       Pakje 

- Chocomel        Flesje 

- Fristi       Flesje 

- Pepsi       Flesje 

- Pepsi light       Flesje 

- Sisi        Blikje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


