Experience the magic of
Belgian chocolate
at home
with our chocolate pairings
2021

Chocolate Nation

Chocolate Nation
Largest Belgian chocolate museum in the world
Tegenover het mooiste station ter wereld, staat in het hartje van
Antwerpen het grootste Belgische Chocolademuseum ter wereld:
Chocolate Nation. Een waar Walhalla voor chocoladeliefhebbers. Een
plek vol zintuiglijke ervaringen. Chocolate Nation is geen klassiek
museum maar een belevingsmuseum. In veertien gethematiseerde
ruimtes word je 60 tot 90 minuten meegenomen in het verhaal
van Belgische chocolade.

Gault&Millau genoteerd
De chocolade die gemaakt wordt in het atelier van Chocolate Nation is opgenomen in de
Gault&Millau gids van finest chocolatiers. Onmiddellijk naast het museum ligt Octave,
het restaurant van Chocolate Nation waar ruimschoots plaats is voor
(chocolade)teambuildings en events. Restaurant Octave (13/20 Gault&Millau) staat
bekend om zijn Belgische keuken met een moderne twist.

Online workshops
Ben je als groep collega’s, bedrijf, groep vrienden of familie weer eens toe aan een
leuk, leerzaam en lekker uitje? Dat kan online met de workshops van Chocolate
Nation/Octave.
We bieden twee overheerlijke tasting workshops aan:
Foodpairing met Belgische chocolade
Chocolade sommelier workshop met Belgische chocolade

The secret ingredient is always chocolate

Workshops

Workshop
Tasting by Chocolate Nation
Food pairing with Belgian chocolate
Foodpairing is de manier om nieuwe en unieke
smaakcombinaties te ontdekken. Creative chef Thomas
Van de Weyer van restaurant Octave (het zusje van
Chocolate Nation) neemt je mee op een smaakvolle
avontuurlijke reis en zal je verrassen met nieuwe
smaakcombinaties met Belgische chocolade. Onze chef
weet als geen ander hoe je smaken kunt combineren. Hij
is speels, jongleert als het ware met alles dat er op food
gebied voorhanden is. Vanuit restaurant Octave geeft hij
live en op interactieve manier de workshop.
Locatie: via Teams of Zoom
Duur: 1 uur
Aantal personen: 10-150
€250 (excl. BTW) vaste fee voor live begeleiding Creative Chef
+
10de tot 30ste deelnemers:
31ste tot 75ste deelnemers:
76ste tot 150ste deelnemers:

€55 per persoon (excl. BTW)
€50 per persoon (excl. BTW)
€47,50 per persoon (excl.BTW)

Moderator €75 (excl. BTW)
Prijzen zijn inclusief:
- Box versturen naar thuisadres van elke deelnemer
- 2 cocktails, 1 wijn, 1 bier en een verrassing plus 5 verschillende
soorten chocolade

“Niets dan positieve feedback. Iedereen was zeer
enthousiast. Zowel over de uitleg, als over de
verschillende combinaties. Zeker omdat het zeer
gevarieerd was door zowel de wijn, het bier,
en de cocktails te voorzien.”
Deelnemer maart 2021
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Workshop

Tasting by Chocolate Nation
Chocolate sommelier
Cacao heeft meer dan 400 verschillende
smaaktonen, wijn maar 200. Het terroir, de
temperatuur en de plek waar de cacao-boom
staat, zijn naast de manier van verwerken
smaakbepalend. We nemen je mee op
chocoladereis en leren te proeven als een
chocolade sommelier. Dat is immers iets anders
dan eten.
Life is so much better when it contains Belgian
chocolate…
Locatie: via Teams of Zoom
Tijdsduur: 1 uur
Inclusief live sommelier-presentatie.
20ste tot 75ste deelnemers:
76ste tot 150ste deelnemers:

€35 per persoon (excl. BTW)
€30 per persoon (excl. BTW)

Moderator €75 (excl. BTW)
- Prijs inclusief: Box met 2 pralines, shiny callets en 10
verschillende soorten chocolade en om het proeven te
optimaliseren een groene appel en crackers.
- Box versturen naar thuisadres van elke deelnemer

“Van begin tot einde zat alles goed, pakketjes waren
heel mooi gemaakt, alles is bij iedereen goed
geleverd geraakt, combinaties waren top, uitleg was
heel interessant en ook qua timing zat het perfect.
Dus dikke merci om er een topactiviteit van te
maken voor ons!”
Deelnemer maart 2021
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Let the tasting experience begin
Chocolate is happiness you can eat, dat is zelfs
wetenschappelijk bewezen. Wij voegen graag
wat vrolijkheid en levensvreugde toe aan het
huidige online bestaan en verheugen ons erop
je digitaal te mogen verwelkomen voor een
leerzaam en vrolijk proeffestijn.
Hoe gaat het boeken in zijn werk.
•

Online bestelling (keuze formule – aantal deelnemers
– datum – lijst met adressen) via
events@chocolatenation.be

•

Chocolate Nation stuurt de boxen inclusief gebruiksen bewaarinstructie op naar de individuele
(thuis)adressen

•

Chocolate Nation stuurt email met link

•

Iedereen logt in op het juiste moment

•

Creative chef geeft de tasting en beantwoord alle
vragen die via chat functie gesteld worden

Workshops

Booking & information
Tasting by Chocolate Nation
We helpen je met veel plezier verder
en denken graag constructief met je mee.
Meer informatie via: events@chocolatenation.be

Chocolate Nation
Astridplein 7
2018 Antwerpen
+32.(0)3.207.08.08
www.chocolatenation.be
www.chocolatenationshop.be
www.octaveantwerp.be

