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IS EEN 
FEESTJE’’
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HALLO
CHEF’S
IN SPE!

Ron Blaauw Central Station is een 
multifunctionele kookstudio waar 
u samen met vrienden, familie of 
collega’s onvergetelijke culinaire 
en creatieve uitstapjes beleeft!

Heeft u altijd al eens een écht 
kijkje in de keuken van Ron 
Blaauw willen nemen? Neem 
dan deel aan onze individuele 
en-of groepskookworkshops.
De kookstudio is tevens een 
unieke evenementenlocatie. Of 
het nu gaat om een vergadering, 
presentatie of teamuitje, een 
trouwfeest, reünie, diner, borrel 
of proeverij; In Central Station is 
alles mogelijk! De ruime, 
ultramoderne kookstudio biedt 
plaats aan groepen tussen de 
8 en 100 personen en is goed 
bereikbaar met de auto 
(gratis parkeren voor de deur!) 
en het OV. 

Benieuwd naar de 
mogelijkheden? 

Lees snel verder of ga naar 
www.ronblaauw.nl/centralstation
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Heeft u altijd al uw partner, 

familie of vrienden willen ver-

rassen met een uniek culinair 

cadeau? Bent u een (iets te) 

fanatieke hobbykok óf juist 

allesbehalve een keukenprins 

of prinses? Wilt u uw passie 

voor koken delen met andere 

kookgekken?

Met onze kookworkshops bieden wij 

voor ieder wat wils. Leer koken als een 

échte Gastrobar-chef onder begelei-

ding van een van onze professionele 

chef-koks! U wordt ontvangen met een 

heerlijk glaasje bubbels. Trek uw schort 

aan en ga aan de slag met bijzondere 

Gastrobar-recepten. Klaar met koken? 

Aan onze lange 

keukentafel kunt u genieten van uw 

eigen bereidingen onder het genot van 

een goed glas wijn. Alle workshops zijn 

uit te breiden met verschillende extra’s. 

Daarnaast houden wij graag rekening 

met eventuele dieetwensen en aller-

gieën.

Ga voor het actuele aanbod van al onze 

workshops naar 

ronblaauw.nl/centralstation

PARTI-
CULIER
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IK KOOK NIET, 
IK GOOI DINGEN 
IN DE PAN 
EN DUIM
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ZAKE-
LIJK

Bent u op zoek naar een 

origineel teambuilding 

event? Wilt u uw collega’s 

verrassen met een culinair 

bedrijfsuitje? Heeft u altijd 

al uw eigen baas aan het 

werk willen zetten?

Tijdens een kookworkshop voor 

bedrijven staat samenwerken, 

teambuilding en gezelligheid centraal. 

Duik samen met uw team de keuken in. 

Bereid samen met uw collega’s de 

heerlijkste Gastrobar-gerechten in een 

informele setting onder begeleiding 

van een van onze Gastrobar-chefs! 

Leer communiceren, elkaar (nog) beter 

kennen én het hoofd koel te houden in 

de hectiek van een professionele keu-

ken. Na het bereiden van de gerechten 

gaan jullie allemaal aan tafel om te 

genieten van jullie 

eigen bereidingen onder het genot van 

een heerlijk glas wijn. Alle workshops 

zijn uit te breiden met verschillende 

extra’s. Daarnaast houden wij graag 

rekening met 

eventuele dieetwensen en allergieën.

Ga voor het actuele aanbod van al onze 

workshops naar:

ronblaauw.nl/centralstation



IK HEB 
GEKOOKT
MAAR KAN
DOOR ALLE 
ROOK NOG NIET 
PRECIES ZIEN WAT’’
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Niet alleen voor zakelijke 

doeleinden kan men bij ons terecht. 

Central Station is ook uitermate 

geschikt voor een trouwfeest, reünie,  

verjaardag of proeverij. Natuurlijk 

kunnen wij u voor, tijdens of na een 

activiteit (ook) een heerlijke lunch of 

diner aanbieden. Een informele 

kookworkshop als aanvulling op uw 

activiteiten behoort uiteraard ook tot 

de mogelijkheden! De ruimte is naar 

eigen wens in te richten en biedt 

plaats aan groepen van 8-50 

personen. Audiovisuele hulpmiddelen, 

decoratie en feestartikelen kunnen wij 

op aanvraag leveren.

Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Ga nu naar 

www.ronblaauw.nl/centralstation

Central Station is 
een unieke plek 
voor het geven van 
een  vergadering, 
teambuildingsessie,
presentatie of borrel.

LOCATIE
VERHUUR



IK KOOK GRAAG 
MET WIJN. SOMS 
DOE IK HET ZELFS 
DOOR HET ETEN...
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VERRIJN STUARTWEG 30C    |    1112AX    |    DIEMEN    |    UITGEKOOKT@RONBLAAUW.NL 
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MAKKELIJK TE 
BEREIKEN MET 
AUTO EN OV

U KUNT BIJ ONS 
GRATIS PARKEREN


