
Kockduon från resturang Loén

Gruppen delar in sig i lag.  Maximalt 14 deltagare. 
Exempelvis 12 deltagare - blir 4 grupper med 3 i varje grupp.
Tidsåtgång är mellan 1 och 1,5 timme.
Vid större grupper får ena halvan  ex. vis börja med bastu/SPA
bad medan den andra halvan tävlar i Kockarnas kamp.

Hur går det till?
Kockarnas kamp matlagningsaktivitet är en teamövning. 

Kockarnas kamp
Laga mat med kockarna från resturang Loén

Varje lag bestämmer själva om de vill laga upp en förrätt
eller varmrätt. 
I varje råvarukorg så finns det 2–3 unika råvaror som
lagen måste använda sig av, resterande råvaror
bestämmer varje lag själva om de vill eller inte vill
använda.
Varje lag får ta kocken åt sidan tre gånger för att få
vägledning samt råd.

Råvarukorgen
Varje lag får en råvarukorg för att skapa en valfri rätt

Två tallrikar ska lagas upp och presenteras för kocken och värden som smakar alla lagens rätter.
Främsta kriteriet är hur det smakar.
Man kontrollerar också att de unika råvarorna har använts. 
Man bedömer även presentation.
Vinnarna i varje lag kommer att få ett presentkort från Loén som de kan utnyttja till hemma hos middagar. 

Vinnarna
Matlagningen sker på tid, ca. 45 minuter. Kocken kommer att berätta löpande hur mycket tid de är kvar och räkna ner
under den sista minuten. När tiden är slut gäller det att vara klar annars är laget diskvalificerade.   
När maten är klar och kocken har ringt i klockan att tiden är slut och det vinnande lag skall utses.

Varje lag får en råvarukorg för att skapa en valfri rätt.
Tidsåtgång ca. 1-1.5 timme.
Maximum 14 deltagare.
Minimum 6 deltagare - vid färre betalar man för 6.
Förkläde och alla verktyg etc. finnes.
Servering av drycker/tilltugg sker (ingår ej i priset).

Fakta och pris

   Pris är 710 kr/person exklusive moms.

Ni kommer njuta av mat i absolut toppklass! 
Vi samarbetar med Nichlas & Oskar som ligger bakom 
det kända varumärket Loén.

Vi faller pladask för det fantastiska ”hålet i väggen”
Recension av SVD

https://www.svd.se/vi-faller-pladask-for-det-fantastiska-halet-i-vaggen

