
AVIVA EN PHOENIX VIEREN SAMEN 30 JAAR A.V.O. 
A.V.O.-JUBILEUMDAG  ZATERDAG 17 MAART 2018 

UITNODIGING KOKS 
 
Zie het formulier UITNODIGING DEELNEMERS voor meer informatie over het jubileumfeest. 
 

INTERNATIONAAL BUFFET 
 
KOKS GEZOCHT VOOR VOORGERECHT, HOOFDGERECHT OF NAGERECHT 
Onderdeel van het jubileumfeest is een internationaal buffet voor en door de deelnemers. 
Het is een gezamenlijke maaltijd, waarbij uit diverse keukens gerechten worden gemaakt. 
 
Hierbij ben jij ook uitgenodigd om je in te schrijven als kok! Wat is jouw specialiteit? 
Maak je favoriete gerecht volgens bijvoorbeeld Frans, Indiaas, Indisch, Thais of Balkan-
recept. Een typisch streekgerecht uit Nederland is uiteraard ook van harte welkom. 
Als je je opgeeft als kok, geef je aan wat je zou willen maken. Je krijgt dan bericht terug. 
 
GEEF JIJ JE OP ALS KOK? 
Geweldig! Vul dan onderstaande strook in en lever die uiterlijk 15 februari 2018 in bij je 
eigen vereniging. Er wordt contact met je opgenomen in de week van 5 maart 2018. 
 
De culinaire leiding van het buffet is in handen van Ilone Edelenbos en Marike Kluin. Zij 
stellen een diner samen uit de inzendingen en benaderen de koks persoonlijk. Vermeld 
daarom duidelijk je mailadres en ook je telefoonnummer op het strookje.  
 
Wanneer je gebeld wordt, spreek je als kok met de "culinaire commissie" af: 

• wat voor soort gerecht je wilt maken uit welk land of welke streek 
• voor hoeveel personen dit normaal gesproken voldoende is 
• wat globaal de kosten voor de ingrediënten zijn (die krijg je nl. vergoed) 
• of het warm of koud wordt opgediend  

 
In samenwerking met de barcommissie van Phoenix o.l.v. Rien Bout wordt jouw gerecht dan 
rond 17.50 uur in ontvangst genomen en zonodig warmgehouden tot het wordt opgediend.  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OPGAVESTROOK KOK INTERNATIONAAL BUFFET         * doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Naam:  …………………………………………………………………………………......................................... 
 
Vereniging: …………………....................…....  Groep:  ……………………......................  
 
E-mail:  ……………………………………….....  Tel.nr.:  .....................……………………. 
 
Gerecht uit:  …………………………………  en het heet:   …………………………………………...................... 
 
voorgerecht / hoofdgerecht / nagerecht *         koud opdienen / warm opdienen * 


