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Koffie workshop en proeverij na een stadswandeling door Breda

Koffie workshop en stadswandeling in Breda
Eerst eens goed de stad Breda ontdekken met een echte Brabantse verhalenverteller en hierna als een echte barista een koffie workshop. Of
andersom, wat u wilt.
U kunt er ook voor kiezen om alleen de stadswandeling of alleen de koffie workshop te gaan doen. Misschien heeft u ook wel zin in
een diner naderhand. Wij kunnen het voor u verzorgen in Breda.

Storytrail - Stadswandeling met een verhalenverteller
Een Storytrail is een stadswandeling waarbij je niet met een gids maar met een verhalenverteller op pad gaat. De verteller brengt de
geschiedenis van de stad tot leven met sagen en legenden. De prachtige oude binnenstad vormt jullie decor.
De Storytrail is leuk voor jong en oud. Zowel kinderen als volwassenen kunnen op deze bijzonder manier hun eigen stad (her)-ontdekken.
De Storytrail wordt gehouden in diverse steden in Nederland en kan al geboekt worden vanaf 15 personen.
Bent u met minder personen? Dan kunt u zich aansluiten bij één van de inschrijving programma's die voor losse groepen altijd op de zondag
gehouden wordt.
Prijs per persoon: €18,20
Duur van de activiteit: 1.5 uur
Minimaal aantal personen: 15

Koffie Workshop
De barista maakt u op een plezierige manier wegwijs in de wereld van koffie.
We beginnen met een stukje koffie geschiedenis, het ontstaan, de soorten, de maling & leuke koffie weetjes.
Vervolgens de tips hoe u nu de lekkerste koffiesoorten zelf kunt maken!
Daarna neemt u om beurten plaats achter de molen & espresso machine om de lekkerste espresso's, cappuccino's & latte macchiatto's te
maken & proeven.
Onze koffie kaart geeft u keuze uit de lekkerste en populairste koffiesoorten.
Prijzen zijn exclusief BTW.
Prijs per persoon: €38,60
Duur van de activiteit: 2.5 uur
Minimaal aantal personen: 6

Koffie workshop en proeverij na een stadswandeling door Breda

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/1

