
KOKKEKAMP  
By Foodfighters 

 

 

Velkommen til kokkekamp på Delikatessen by Foodfighters. 

En kreativ og spennende kveld i maten og drikkens rike, som passer perfekt for 
grupper mellom 10 - 40 personer. Her kan alle bli involvert i forskjellige kategorier, 
som f.eks. matlaging, vinsmaking, quiz, tale, gjetting og liknende. Med fokus på 
god stemning, samarbeide og konkurranse. 

Dette er en type arrangement som passer perfekt for teambuilding og fest! 

En kveld med kokkekamp vil typisk ha følgende program (som er inkludert i prisen): 

Velkomstdrink og mingling 

Tapas som "forrett" (kjekkest å lage mat når du ikke er sulten) 

Kokkekamp med matlaging 

Kunnskapsquiz, smaks test, taleskrivning, etc. 

Etterpå serverer vi en 4 retters delemeny med dessert, laget av våre kokker 

Etter middagen kåres kveldens vinnerlag 

Hele programmet inklusiv middag tar sirka 4,5 – 5 timer.  

Pris 1195,- per person 
 

Kveldens meny vil ta utgangspunkt i vår delemeny, basert på sesongens råvarer. 
 

Mulige tilvalg: 

Oppgradere velkomstdrink til en Bellini cocktail + 35,- 

Vinpakke med 4 glass vin + 375,- 

Vinpakke med 4 glass med utvalgte viner tilpasset menyen +425,- 

Alternativt er drikke etter forbruk, da mange ønsker noe forskjellig. 
 

For at dere skal få best mulig opplevelse ber vi om at dere tenker gjennom følgende før dere 
bestiller: 

Hvor mange blir dere? For å bestille kokkekamp må dere være mellom 10 og 40 personer. 

Er det noen spesielle hensyn? Har noen av gjestene glutenintoleranse, allergier, diabetes, kosher 
eller lignende. Vi tar hensyn så godt det lar seg gjøre ut fra meny. 

Ta kontakt for mer informasjon og bestilling, 52 98 78 70 eller www.foodfighters.no 

Over budsjettet ditt? 

Hørtes dette ut som en perfekt kveld for dere, men er over det budsjettet dere har, da tilbyr vi 
kokkekamp light, da er det uten matlaging, men med aktiviteter og 5 retters delemeny til 695,- per 
person. 

http://www.foodfighters.no/

