
Wegens groot succes gaan Suara Gembira Indonesische 
Catering & Events én Indo Garden ook dit jaar weer zeven
verschillende Masterclasses geven met ieder een eigen 
thema. 

Dit gebeurt allemaal in de schitterende showtuin van Indo Garden. Een 
sfeervol aangeklede tuin boordevol Indonesische tuinelementen uit Java en 
Bali. 

Geef u snel op want vol = vol! De kosten per masterclass bedragen vanaf
 € 67,50 per persoon all inclusive!  Dit betekent onbeperkt drankjes 
(standaard assortiment), koffie en thee. De masterclass duren van 15.00 uur 
tot 20.00 uur.

Wilt u deelnemen aan een Masterclass? Stuur een mail naar 
info@indo-garden.nl met daarin uw naam, telefoon, woonplaats én 
het aantal deelnemers dat u wilt opgeven.

De data zijn onder voorbehoud en wij hanteren te allen tijde de richtlijnen 
van het RIVM. Door de coronamaatregelen kunnen er een beperkt aantal 
mensen deelnemen aan de masterclasses.

Meer informatie over de masterclasses vindt u op
www.indo-garden.nl en www.suaragembira.nl

Masterclasses 
Indonesian Food Coronaproof 

vol = vol!



We Go Indonesian Streetfood  |  26-06-2021

Rijsttafel in 1 dag  |  05-09-2021 & 19-09-2021

Chef Kok Masterclass  |  06-09-2021 & 13-09-2021 NIEUW

Wine & Dine  |  14-11- 2021  & 28-11-2021  NIEUW

We Go Saté  |  30-05-21 & 06-06-21 & 03-07-21 & 04-08-21

We Go Indonesian Vega  |  11-07-2021  NIEUW

We Go Indonesian Wild  |  31-10-2021  NIEUW

We Go Indonesian Kue Kue  |  03-10-2021 & 17-10-2021
Wat een enorme keuze aan hartige en zoete koekjes vinden 
wij in Indonesië. Bij het uitzoeken hiervan garanderen wij dat 
uw ogen groter zijn dan uw maag. Tijdens deze Masterclass 
maken wij zoveel verschillende zoete en hartige koekjes dat u 
het niet eens op krijgt. Geen zorgen, wat overblijft krijgt u mee 
naar huis!  € 67,50 p.p

U leert 5 verschillende technieken en kruidencombinaties van 
de meest heerlijke en bekende Sate’s. Tijdens deze Master-
class wordt de saté geroosterd op de echte saté-BBQ’s van 
Indo Garden. Een smaakexplosie van 5 soorten saté, gepre-
senteerd met twee heerlijke groente gerechten. Een Master-
class die u niet wilt missen voordat het BBQ seizoen start! 
€ 67,50 p.p

De perceptie leeft dat het bereiden van een rijsttafel erg veel 
tijd in beslag neemt. U leert een Indonesische rijsttafel in 
1 dag te maken met vlees-, groente- en een ei-gerecht. Dat 
wordt flink doorwerken. Dit alles op authentieke wijze én met 
verse kruiden. € 67,50 p.p

Speciaal voor de Chef-koks hebben wij een culinaire Master-
class ontwikkelt. In deze Masterclass vertellen wij u de “Fusi-
on” ontwikkelingen van de Indonesische keuken. Wij maken 
een aantal kleine gerechten en presenteren deze met een 
door ons uitgezochte wijn. Wellicht interessant om op authen-
tieke wijze uw kaart te differentiëren middels onze smaakvolle 
culinaire Indonesische gerechten. € 87,50 p.p

Proef, geniet, beleef en ervaar de diversiteit van het smaken-
palet van De Gordel van Smaragd. Met 8 gangen nemen wij 
u mee om de keuken van Indonesië te leren kennen. Onze 
chefkoks Stephen & Esther serveren de meest uiteenlopende 
culinaire gerechten en sommelier Andre Tertoolen comple-
teert alle gerechten met de meest fantastische bijbehorende 
wijnen. Voor alle duidelijkheid, u hoeft niet te koken. Slechts 
te genieten! € 72,50 p.p

De oktobermaand staat bekend om het Wild Seizoen. Wij gaan 
ook wild doen, want wij nemen u mee naar o.a. Bali waar de 
Babi Guling zo bekend is en wij maken het prachtige seizoen 
gerecht Zwartzuur. Laat u inspireren over de Indonesische 
Wild gerechten. Een glas bijpassende wijn zal deze Master-
class compleet maken. € 67,50 p.p

Indonesië staat bekend om de vele Kaki Lima’s; de kleine 
eetkraampjes langs de weg. Snelle hapjes, maaltijden, verschil-
lende drankjes en desserts. U leert de bereidingswijze van een 
aantal gerechten en drankjes. U zult verrast worden door de 
eenvoudige en snelle manier waarop deze recepten kunnen 
worden bereid. € 67,50 p.p

Dit jaar starten wij op veler verzoek met een Masterclass over 
vegetarische gerechten. De Indonesische keuken staat ook 
wel bekend om de uitgebreide vegetarische opties. Heerlijke 
gerechten, salades en snacks. Deze trend zet zich voort door 
op een gezonde en verantwoorde wijze het eten te bereiden. 
Aarzel niet langer, want deze Masterclass zal snel volgeboekt 
zijn! € 67,50 p.p


