THE CULINARY
TRAIL
Kookscholen in Memphis & Mississippi bieden alles
tussen eenvoudige Zuidelijke gerechten zoals fried
chicken, barbecue en gumbo tot specialiteiten als
grits en de traditionele manier om tamales te rollen
en stomen.

Viking Cooking School
De Viking Cooking School zou wel eens de meest plezierige school op aarde kunnen
zijn – zelfs het huiswerk is leuk. Als u graag kookt of gasten aan tafel hebt, of
simpelweg van heerlijk eten houdt, is de Viking Cooking School dé plek om toe te
geven aan uw passie en dieper in de geheimen van de Zuidelijke keuken te duiken.
325 C Howard Street, Greenwood, MS 38930
Park Place Centre, 1215 Ridgeway Road, Suite 101, Memphis, TN 38119
The Township at Colony Park, 1107 Highland Colony Parkway, Ridgeland, MS 39157
www.vikingcookingschool.com

Twin Oaks
Twin Oaks is een van de meest populaire B&B’s van Natchez. Volg bij Chef
Regina Charbonneau een weekend kooklessen en relax daarna heerlijk in de
schommelstoelen voor uw kamer. Weekendarrangementen zijn inclusief een
viergangendiner of –lunch in de hoofdeetzaal van Twin Oaks.
71 Homochitto, Natchez, MS 39120
www.twinoaksnatchez.com

The Everyday Gourmet
De kooklessen van The Everyday Gourmet zijn de perfecte combinatie van plezier
en leren. Leun ontspannen achterover terwijl een gastkok u tips geeft over het
betere koken, en kook zelf tijdens een van de vele kooklessen. Welke les u ook kiest,
u zult zich kostelijk vermaken tijdens deze ontdekkingstocht in de geheime wereld
van het ware gastronomische koken.
1625 East County Line Road, Suite 500, Jackson, MS 39211
www.theeverydaygourmet.com

The River Inn Culinary School
Ontdek uw culinaire talenten tijdens een praktijkkookles in de luxueuze River Inn
in Harbour Town, Memphis’ enige echte boetiekhotel. Het is mogelijk om bij dit
arrangement een nacht verblijf te boeken, inclusief wijnreceptie, diner, ontbijt,
en een volledige ochtend kookpresentaties.
50 Harbour Town Square, Memphis, TN 38103
www.riverinnmemphis.com/cookingschool
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Culinary Experiences
in Memphis & Mississippi
Barbecue
Het Zuiden is beroemd om zijn barbecue. Van spareribs tot kip tot pulled pork
biedt barbecue in Memphis & Mississippi een gevarieerd en authentiek scala aan
restaurants, van barbecuestandjes langs de weg tot wereldvermaarde
etablissementen, die liefhebbers van over de hele wereld aantrekken.
Memphis organiseert de “Super Bowl of Swine” tijdens de jaarlijkse Memphis in May
World Championship Barbecue Cooking Contest. Voor meer informatie bezoekt u:
www.memphisinmay.org

Catfish Fry in the Delta
Catfish (meerval) is in het hele Zuiden populair, maar u vindt het nergens verser dan in
Mississippi, waar de vis eigenhandig wordt gekweekt en meestal perfect wordt
gebakken. Geniet samen met vrienden van een van de favoriete gerechten van het
Zuiden, het liefst met een royale portie hush puppies en corn bread.

Fried Chicken, Burgers & Steak
Het Zuiden heeft een gezond respect voor de zachte en rijke smaken die kip en
rundvlees zo lekker maken. Alle Zuidelijke steak houses, chicken shacks en
gastronomische restaurants hebben één ding gemeen. Ze weten allemaal hoe
ze kwaliteitsvlees en –pluimvee moeten behandelen.

Hot Tamales
Meer dan een eeuw nadat Mexicaanse immigranten haar naar dit gebied brachten,
is de tamale volledig ingeburgerd geraakt in de Mississippi Delta. Het kruidige
gehaktmengsel is meestal in de schil van een maïskolf verkrijgbaar, bij tamalestandjes
langs de weg door heel Mississippi. Wie de authentieke hot tamale wil proeven,
volgt Mississippi’s Hot Tamale Trail en eet zich een weg door de Magnolia State.
Bezoek voor meer informatie: www.tamaletrail.com

Shrimp Boils aan de Mississippi Gulf Coast
De zonnige kustlijn van de Mississippi Gulf Coast nodigt bezoekers uit om langs witte
zandstranden te wandelen en van heerlijke zeevruchten te genieten. Restaurants met
het motto “U Vangt Het, Wij Koken Het”, begeleide vistours en garnalenboottours
geven u de kans om te leren van de professionals en te genieten van uw eigen vangst
van de dag.

Bijzondere plekken om te eten
• Borroums’ Drug Store, Corinth: Elke donderdag wordt hier een traditionele
Maïsbroodsalade geserveerd.
• Doe’s Eat Place, Greenville: Het originele Doe’s, beroemd om zijn steaks.
• Leatha’s BarBQue, Hattiesburg: Probeer de sappige pulled pork met een
portie stevige aardappelsalade.
• Peggy’s, Philadelphia: Familierestaurant, met groente en fantastische fried chicken.
• Alcenia’s, Memphis: Fried chicken en gebakken catfish zoals thuis,
karbonaadjes en een typisch Zuidelijk ontbijt.
• Chez Phillipe, Memphis: Gastronomisch Franse cuisine in elegante stijl in
het beroemde Peabody Hotel.
• Rendezvous, Memphis: Op houtskool geroosterde ribs  een traditie in
Memphis sinds 1948.
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