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Kinderfeestjes - Workshop cupcakes

Wil je
samen met vrienden aan de slag in een workshop rond een bepaald thema?
Organiseer je een feestje onder vrienden/vriendinnen, verjaardagsfeestje voor de
kinderen, vrijgezellen,… Op zoek naar een creatieve teambuilding activiteit?
Cakekriebels biedt cupcakekoffers en workshops aan in de regio West-Vlaanderen.
Cupcakekoffers
Een feestje gepland, maar geen cupcakemateriaal genoeg?
Wij verhuren verschillende koffers met materiaal tot 10 personen.
De koffers zijn meteen startklaar. Ze zijn voorzien van alle nodige ingrediënten en
tools. Bij elke koffer steekt een boekje met leuke voorbeelden en gedetailleerde how
to’s om je op weg te helpen.
Je kan een koffers huren voor 2 dagen of een weekend (langer kan ook). Indien
gewenst kan de cupcakekoffer aan huis worden geleverd.

Ons aanbod:
1. Party cupcakekoffer
2. Seizoen cupcakekoffer
3. Special cupcakekoffer
Bezoek onze website om de inhoud en de prijzen van de verschillende
cupcakeskoffers te bekijken: www.cakekriebels.be
Workshops
Cakekriebels komt bij jullie thuis of op locatie de workshop op maat geven.
Homeparty workshops gaan door vanaf 4 à 6 personen (afhankelijk van de workshop)
tot 10 personen.
Grotere groepen vanaf 10 tot 20 à 25 personen kan ook. Hiervoor wordt er een
voordelige prijsofferte opgemaakt.
Cakekriebels voorziet al het nodige materiaal. Tafelbescherming, placemats,
suikerpasta, de cupcakes zelf, crèmevulling, parels en glitters,… een uitgebreid
assortiment uitstekers, plungers, veiners, structuurmatten e.a. tools.
We voorzien voor iedereen een doosje om de afgewerkte gebakjes mee naar huis te
nemen.
We werken met vers gebakken cupcakes (geen industriële mix) en eigen bereide
vullingen. Bij bepaalde workshops beiden we de keuze uit verschillende smaken.
Recepten worden meegegeven.
Het enige dat jullie moeten voorzien is een tafel om aan te werken.
Cakekriebels beidt onderstaande homeparty's aan :
1. Kinderfeestje
2. Workshop cupcakes
3. Workshop mini taartjes
4. Workshop baknamiddag en spuittechnieken
? ? 10% korting bij aanvragen voor 15 oktober 2013 !!!
Komt binnenkort bij het huidige aanbod: moduleren met chocolade, boetseer
workshop (voor beginners)
Meer info en prijzen zie: www.cakekriebels.be
Vragen en suggesties zijn steeds welkom: info@cakekriebels.be
Bron: UiTinVlaanderen.be

Wanneer
Van ma 12 augustus 2013 tot za 19 september 2015

Prijs
€15
€ 15 per kind – vanaf 6 kindjes
10% korting op alle workshops, bij aanvragen voor 15 oktober 2013.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag gesloten
Morgen van 08:30 tot 17:00
Alle openingsuren

