
 
PROGRAMMA 

KOOKVAKANTIE 
 
 
Zaterdag 
Ontvangst op La Panacée vanaf 16.00u.  
 
Om 18.00u start de kookweek met een kennismaking met de andere 
gasten onder het genot van een aperitief en een borrelhapje. Rond 
19.00u gaan we aan tafel voor het Welkomst diner. 
 
Zondag  
Om 9.00u serveren wij het ontbijt. Om 10.30u gaan we de keuken in 
voor de 1e workshop. We bereiden een aantal gerechten voor de 
lunch en treffen alvast de voorbereidingen voor het diner.  
 
Rond 13.00u gaan we aan tafel om te genieten van de eerste 
workshop resultaten tijdens de lunch. Daarna is er een rustpauze 
om bijvoorbeeld even op pad te gaan, lekker te luieren bij het 
zwembad, of om een wandeling maken.  
 
Rond 19.00h gaan we aan tafel om de andere workshop resultaten, 
die we in de ochtend hebben voorbereid, te proeven. 
 
Maandag  
Om 9.00u serveren wij het ontbijt.  
 
Daarna kan iedereen zijn eigen plan trekken. 
 
Om 17.00u verwachten we iedereen weer terug op La Panacée, want 
we gaan weer koken. De 2e workshop.  
 
Rond 19.00h gaan we aan tafel om onze workshop resultaten te 
proeven. 
 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag  
Om 9.00u serveren wij het ontbijt.  
 
Om 10.15u vertrekken we richting Rocamadour voor onze 1e 
culinaire uitstap. 
 
Daarna kan iedereen zijn eigen plan trekken. 
 
Om 17.00u verwachten we iedereen weer terug op La Panacée, want 
we gaan weer koken. De 3e workshop.  
 
Rond 19.00h gaan we aan tafel om onze workshop resultaten te 
proeven. 
 
Woensdag – Rustdag 
Om 9.00h serveren wij het ontbijt.  
 
Daarna heb je de hele dag en avond de tijd om erop uit te trekken. 
Rondslenteren in het prachtige Sarlat, lekker lunchen in Domme, 
een kasteel bezoeken, grotten bekijken of een kanotocht maken over 
de Dordogne. Kijk voor meer informatie over de omgeving op onze 
website (www.lapanacee.nl).  
 
Donderdag  
Om 9.00h serveren wij het ontbijt 
 
Om 10.30u vertrekken we naar Les Landes (iets voorbij Martel) 
voor onze 2e culinaire uitstap. Daarna rijden we door  naar één van 
de mooiste dorpjes van Frankrijk voor de lunch 12.30u. 
 
Daarna kan iedereen zijn eigen gang gaan. 
 
19.00u: Deze avond geen diner, gezien het feit dat we ’s middags al 
uitgebreid hebben gegeten. Er wordt dus niet gekookt. In plaats 
daarvan sluiten we deze dag af met een aangeklede borrel. Een fijne 
kaas- en charcuterie plank en een wijntje. 
 
 
Vrijdag  
Om 9.00h serveren wij het ontbijt. Om 10.00 vertrekken we richting  
Souillac om de weekmarkt te bezoeken.  
 



Daarna kan iedereen zijn eigen gang gaan.  
 
Om 17.00u verwachten we iedereen weer terug op La Panacée voor 
de 4e en laatste workshop. 
 
Rond 19.00h gaan we aan tafel om onze workshop resultaten te 
proeven. 
 
Zaterdag 
Dag van vertrek.  
Om 9.00h serveren wij het ontbijt. Daarna is het tijd om uit te 
checken en afscheid te nemen. 
 
 
  

 
 
 


