OPLEIDING

SOMMELIER

HOE SCHRIJF JE IN?

Meer info over inschrijvingen en openingsuren van
CVO Vitant - Campus PIVA vind je op onze website
www.cvovitant.be/campus-piva of contacteer onze
medewerkers via telefoon 03 242 26 19.
Campus PIVA, Desguinlei 244, 2018 Antwerpen.

CONTACT

Tel: 03 242 26 19
Mail: info@cvovitant.be
Web: www.cvovitant.be
Like us on Facebook

www.cvovitant.be

OPLEIDING SOMMELIER

Voor elke module die je succesvol beëindigt, ontvang je een deelcertificaat. Na het behalen van alle modules
van de opleiding, krijg je het certificaat Sommelier.

totale kostprijs

Je start met met 1 of beide instapvrije modules:
1. Initiatie wijnkennis en -degustatie
2. Initiatie bierkennis en -degustatie

Sommelier

Je verdiept je in verschillende productieprocessen. Bovendien leer je wijnen en bieren degusteren volgens
de wetenschap en analyse van typische aroma’s, kleuren en smaken. Je gaat virtueel en gastronomisch op
ontdekkingstocht door Europa en de rest van de wereld. Verder leer je bestellingen op te nemen en gasten
te adviseren bij hun drankenkeuze. Je krijgt ook inzicht in het maken van een wijn- en bierkaart en leert een
voorraadkelder te beheren.

ma/wo

X

€ 280**

Kennis en degustatie Franse wijnen

di/do

X

€ 345*

Kennis en degustatie Europese wijnen

di/wo

X

€ 345*

Kennis en degustatie wereldwijnen

ma

X

€ 345*

Wijn en gastronomie, wijnkaart en -kelder

wo

X

€ 380*

Serveren van dranken en gerechten

X

€ 275

Bier en gastronomie, bierkaart en -kelder

X

€ 280*

Kennis en degustatie bier

X

€ 260*

X

€ 250

Modules
Initiatie wijnkennis en -degustatie

(instapvrij)

avond

Ben je gepassioneerd door wijn en bier of wil je aan de slag in een restaurant?
Dan is de opleiding Sommelier iets voor jou!

Pijlen in het schema verwijzen naar de volgorde van de modules.
Onze medewerkers geven je hier graag meer info over. De totale
kostprijs per module is samengesteld uit het inschrijvingsgeld
(€1,50/lesuur) en het cursusmateriaal.

18.10u-21.50u

Schooljaar 2022-2023 - semester 1

Meer weten?
www.cvovitant.be of contacteer onze medewerkers via telefoon 03 242 26 19.

Initiatie bierkennis en -degustatie

(instapvrij)

ma/di

* In deze modules komt een restaurantbezoek of studie-uitstap aan bod. De kosten hiervan zijn niet opgenomen in onze grondstoffen- en materiaalvergoeding en worden ter plaatse individueel afgerekend.
**extra handboek:
‘Algemene wijnkennis’ €42, bij module Initiatie wijnkennis en -degustatie

