Laga mat tillsammans
med Niklas kockar
Välkommen till en rolig upplevelse med matlagning och inspiration! Under vägledning av vår kock lagar du och ditt sällskap
er egen 3-rättersmiddag i vår köksstudio. Ni serveras ett glas bubbel vid ankomst och delas upp i arbetslag, för att sedan
under 1-1,5 timme laga en härlig middag som baseras på Niklas á la cartemeny. Efter stöket i köket samlas ni kring dukat
bord, där avnjuter ni allt gott ni har tillagat. Kursen är tillgänglig för 8-24 personer. Vid grupper på fler än åtta personer delas
gruppen upp. Vi rekommenderar då att ni tar en eller flera av våra populära dryckesprovningar, till de som inte är i köket,
sen roterar vi er så alla får ta del av alla upplevelser.
Önskar ni dryck tillgänglig i köket? Välj till en stor ishink med öl, vin och alkoholfria alternativ under matlagningskursen.

Laga mat med egen kock 1299 sek p.p
Vid sällskap på färre än 8 personer tillkommer
en personalkostnad på 2 000 sek.
Ishink med dryck i kök 150 sek p.p
Dryckespaket till er 3-rätters middag:
Dryckespaket Large 500 sek p.p.
Prestigeviner till för- och varmträtt, sött vin till
desserten samt kaffe och avec.
Dryckespaket Medium 345 sek p.p.
Passande vin till förrätten och varmrätten samt
sött vin till desserten.
Dryckespaket Light 180 sek p.p.
Alkoholfritt bubbel till förrätt, alkoholfri öl alternativt
ekologisk äppelmust till varmrätten, en alkoholfri drink
till desserten samt kaffe.

Dryckesupplevelser:
Ölprovning 200 sek p.p.
En av våra ölentusiaster guidar er genom ett flertal av
olika ölsorter, hur de framställs, olika smakområden och
ölets historia.
Vinprovning 300 sek p.p.
Vår sommelier håller i vinprovningen, där får ni följa
med genom ett distrikt eller land. Ni får lära er ett par
tekniker man använder sig av för att bedöma ett vin.
Samt få lite tips på vad man ska leta efter för att kunna
hitta sitt egna favorit vin!
Blanda cocktails 300 sek p.p.
Våra professionella bartenders leder en drinkskola för
sällskapet där ni får lära er om cocktailens historia,
samt vad som är bra att tänka på när man blandar
drinkar hemma. Ni kommer även att få prova på olika
bartekniker och under instruktion få blanda
ett par klassiska cocktails.

Alla priser är inklusive moms.

