
Workshops & Rondleidingen

www.gerubachocolade.nl

http://gerubachocolade.nl/new/


    Duur: 2,5 uur 
    Aantal personen: Minimaal 10

    Ma. t/m vr. 10:00 – 17:00 uur
    €29,- p.p.  

    Ma. t/m vr. Vanaf  18:00 uur
    €34,- p.p. 

    Za. 10:00 - 15:00 uur
    €34,- p.p.

• Welkomstwoord met koffie, thee
   en bonbon.
• Korte uitleg over de samenstelling
   van chocolade.
• Demonstratie van de te maken
   producten.
• Vormbonbons maken.
• Platte figuurtjes maken.
• Korte presentatie- en informatiefilm 
   kijken met koffie en thee.
• Vormbonbons dichtmaken & verpakken.

Alles wat je hebt gemaakt mag
mee naar huis!

WORKSHOP 

Praliné

INSCHRIJVEN?

http://gerubachocolade.nl/new/workshops-en-meer/praline-workshop/
https://gerubachocolade.nl/workshops-en-meer/praline-workshop/


• Welkomstwoord met koffie, thee
   en bonbon.
• Korte uitleg over de samenstelling
   van chocolade.
• Demonstratie van de te maken
   producten.
• Rouleren met het maken van:
   vormbonbons, platte figuurtjes en 
   glaceerbonbons.
• Korte presentatie- en informatiefilm 
   kijken met koffie en thee.
• Vormbonbons dichtmaken & verpakken.

Alles wat je hebt gemaakt mag
mee naar huis!

    Duur: 3,5 uur  
    Aantal personen: Minimaal 10

    Ma. t/m vr. 10:00 – 17:00 uur
    €39,- p.p. 

    Ma. t/m vr. Vanaf  18:00 uur
    €44,- p.p.  

    Za. 10:00 tot 15:00 uur
    €44,- p.p. 

WORKSHOP 

Gianduja

INSCHRIJVEN?

http://gerubachocolade.nl/new/workshop-gianduja/
https://gerubachocolade.nl/workshops-en-meer/workshop-gianduja/


• Welkomstwoord met koffie, thee
   en bonbon.
• Korte presentatie- en informatiefilm.
• Uitleg over de samenstelling van
   chocolade.
• Rondleiding door de productie.

Alles wat je hebt gemaakt mag
mee naar huis!

* Wegens drukte in onze productieruimte 
vinden er geen rondleidingen plaats vanaf 
zes weken voor Pasen en twaalf weken voor 
Kerstmis.

    Duur: 1,5 uur 
    Aantal personen: Minimaal 12

    Kosten: €15,- p.p.
    
    Ma. t/m vr. Starttijd van 
    10:00 – 15:00 uur*

RONDLEIDING 

Sjakie en Geruba Chocolade

INSCHRIJVEN?

http://gerubachocolade.nl/new/rondleiding-sjakie-en-geruba/
https://gerubachocolade.nl/workshops-en-meer/rondleiding-sjakie-en-geruba/


• Ontvangst met Ranja en chocolaatje.
• Korte uitleg over de herkomst
   van chocolade.
• Kennismaken met chocolade.
• Holfiguur “Gezichtje” maken.
• Decoreren met diverse toppings.

Alles wat je hebt gemaakt mag 
mee naar huis!

    Duur: 1,5 uur     
    Aantal personen: Minimaal 8

    Kosten: €15,- p.p.
    
    Wanneer: Woensdagmiddag

KINDERFEESTJE 

Oempa Loempa

INSCHRIJVEN?

http://gerubachocolade.nl/new/workshops-en-meer/kinderfeestje/
https://gerubachocolade.nl/workshops-en-meer/kinderfeestje/


• Welkomstwoord met koffie, thee 
   en bonbon.
• Korte uitleg over de samenstelling
   van chocolade.
• Demonstratie van de te maken
   producten.
• Vormbonbons maken.
• “Ludieke” figuurtjes maken.
• Prestentatie- en informatiefilm kijken     
   kijken met een glaasje bubbels.
• Vormbonbons dichtmaken & verpakken.

Alles wat je hebt gemaakt mag
mee naar huis!

    Duur : 2,5 uur 
    Aantal personen: Minimaal 10

    Ma. t/m vr. 10:00 – 17:00 uur
    €29,- p.p.

    Ma. t/m vr. Vanaf  18:00 uur
    €34,- p.p. 

    Za. 10:00 – 15:00 uur
    €34,- p.p.

VRIJGEZELLENFEESTJE  

Fun4You

INSCHRIJVEN?

http://gerubachocolade.nl/new/vrijgezellenfeest-fun4you/
https://gerubachocolade.nl/workshops-en-meer/vrijgezellenfeest/


T +31 (0)46 423 47 90  -  E info@gerubachocolade.nl

Bezoek ook onze winkel 
Kleine Breinder 1
6365 ET Schinnen

Ma. t/m vr.              09.00 – 17.00
Za.                 09.00 – 16.00
Zo.                 Gesloten

Workshops & Rondleidingen 
Voor het deelnemen aan onze 
workshops, rondleidingen, 
demonstraties of proeverijen
dient één vaste trap met
leuning genomen te worden.


