Etenintoscane.nl timmert aan de weg!

Het unieke concept van etenintoscane.nl blijkt een erg groot succes te zijn. Vele mensen hebben al
mogen genieten van de heerlijke Italiaanse maaltijden op locatie van mangiAcasa. Ben je dus lekker
op vakantie in Toscane met de familie of het gezin en lijkt het je leuk om op eigen locatie voor je te
laten koken door echte specialisten? Dan zou je dat zeker eens moeten proberen. Er is natuurlijk
niets leuker dan te genieten van de Italiaanse keuken op Italiaanse bodem en dan in het specifiek in
Toscane!
Nu ook in Nederland
In de winter verblijven Bert en Marieke in Nederland en kun je er hier ook voor kiezen om op locatie
te laten koken. Dus staat de partytent al klaar in de achtertuin, of ben je een weekje in Drenthe op
vakantie en wil je graag genieten van een heerlijke Italiaanse maaltijd, dan weet je wat je te doen
staat!
Ervaringen
Etenintoscane.nl is inmiddels al drie jaar bezig en het gaat steeds beter. De ervaringen zijn
ontzettend goed en ze worden dan ook door iedereen aangeraden bij vrienden waardoor er steeds
meer mensen via via op de hoogte zijn van dit unieke concept! Dit jaar liep het zo’n storm dat ze
rond de kerstperiode al voor het begin van het jaar helemaal volgeboekt waren.
Steeds meer vakantiegangers die genieten van hun vakantiehuis in Toscane kiezen voor deze unieke
ervaring van Eten in Toscane en dat is ook niet voor niks. Slechts een voorbeeld van de reacties is de
volgende:
"Wat hebben we genoten. Bert zijn uitmuntende kookkunsten, de ultieme gastvrijheid van Marieke,
de ondergaande zon in Toscane. Mede dankzij jullie hebben wij een onvergetelijke culinaire studiereis
in Toscane gehad. Dank jullie wel!"
Bevind je je momenteel dus op een mooie Agriturismo in Toscane, bekijk dan eens de mogelijkheden
van dit prachtige concept!

