
Zelfstandig werkend kok 
gezocht 

Wie zijn wij:
deKleineBaron bestaat al bijna 14 jaar en is gevestigd in Zuilen, Utrecht. We werken met een klein gezellig 

enthousiast team, bestaande uit 6 collega’s. Ook de eigenaar bevindt zich graag op de werkvloer. Wij zijn op dit 
moment helaas maar 5 dagen open maar zouden in de toekomst weer 6 dagen open willen zijn, van dinsdag tm 
zondag. De gasten kunnen bij ons plaatsnemen aan de bar, op het terras of binnen aan het raam of iets knusser 

op het podium van de zaak.

Wat doen we:
Wij verzorgen onze gasten met oa een heerlijke lunch, uitgebreide high tea, borrel of diner…ook voor grotere 

groepen. Daarnaast zijn wij graag "on tour" met onze catering. Wij serveren onze gasten met gastvrijheid, in een 
huiselijke en informele sfeer. Onze kaart geeft voor iedereen wat wils en bestaat uit huisgemaakte producten, 

liefst met een duurzame tint, zowel lokaal, biologisch als fairtrade. Onze keuken maakt gebruik van italiaanse en 
amerikaanse invloeden met een eigen dKB twist. 

Wat breng jij mee:
enthousiasme, initiatief, ervaring, energie en een openheid

functie eisen:
Als zelfstandig werkend kok binnen ons bedrijf ben jij een duizend poot, een beetje van alles en van alles een 
beetje… graag zien we jouw creatieve inbreng op de kaart, geef elke dag leiding aan een collega keukenhulp, 
verwen je onze gasten met verse producten en houdt je samen met je collega de werkplek netjes. De functie is 

bedoeld voor langere tijd.

Wij beginnen de dag met een bakkie en bespreken wat de dag ons brengt en kletsen even bij. 
Vervolgens gaan we aan de slag en maken er voor ons en de gast weer een topdag van. 

Aan het einde van de dag drinken nog graag iets met je ;-)

Ben je geïnteresseerd? mail ons op adminstratie@dekleinebaron.nl 
of bel met 030-2445151 en vraag naar Elise Baron

Sweder van Zuylenweg 56 3553HG Utrecht Tel :30-2445151 www.deKleineBaron.nl




