Svartå Slotts Kulinariska Akademi

Vi har på Svartå Slott tillsammans med köksspecialisten Whirlpool inrett ett stort loft till
demonstrationskök för att lära ut vårt kulinariska kunnande till våra kunder. Här håller vi
kokkurser, vinseminarier och provsmakningar. En gastronomisk session med en professionell
köksmästare är inte enbart underhållande och njutbar utan resulterar ävenledes i en utvidgad
kännedom om matlagning med vilken ni kan imponera på vänner och familj.

Kulinariska Akademins öppna kurser:

Du är varmt välkommen till Svartå Slotts Kulinariska Akademins öppna kursser.
Deltagaravgiften är 119€/person (tilläggsavgift för alternativt vinpaket 48€).

Kursernas datum och teman är:

21.9.2013 Höstens godbitar

23.11.2013 Säsongens vilt

Fråga mer av vår försäljningsavdelningen t.019-36231 eller info@mustionlinna.fi Välkommen
med!

Kurser för grupper:

Säsongens vilt (1.10-31.1.)
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Tillsammans med vår köksmästare förbereder vi en exklusiv fyra rätters viltmiddag från
säsongens produkter. På kursen går vi också igenom olika viner som passar till vilt.
160 €/pers + vinpaket från. 69 €/pers

Lyxmiddag
En fantastisk sju rätters festmiddag, som vi tillreder tillsammans. I vinpaketet ingår ett urval av
högklassiga viner, som vår hovmästare har valt till menyn.
175 €/pers + vinpaket från 89 € / pers

Mat och vin
Vår mest populära kurs. En intressant fyra rätters meny med ett brett spektrum av goda viner. Vi
förbereder menyn tillsammans och provsmakar olika vinalternativ till maten.
144 €/pers + vinpaket 59 € / 69 €/pers

Stek - kurs
Vi tillreder tillsammans med köksmästaren en rejäl köttbaserad fyra rätters meny och
provsmakar olika alternativa viner till maten.
160 €/pers + vinpaket 59 € / 69 € /pers

Fråga gärna om våra brödkurser!
Kursernas program:
Genomgång av recepten och tillredningssätten.
En gemensam tillredning av middagen i vårt undervisningskök.
Genomgång och provsmakning av vinerna med vår hovmästare (i samband
med vinpaket).
Gemensam middag.
I priserna ingår undervisning i vårt högklassiga undervisningskök utrustat av Whirlpool, hyra för
utrymmet och recepthäfte Kursdeltagarna har även möjlighet att köpa ett förkläde från Svatå
Slotts Kulinariska Akademi.
I vinpaketen ingår de utvalda vinerna till maträtterna samt hovmästarens undervisning.
Vi skräddarsyr även kurser enligt era önskemål.
Vi debiterar för minst 8 personer per kurs.
Maximideltagarantalet är 20 personer/kurs , om inte annat överenskommes.
Förutom köksmästaren kan även hans assistent ge råd åt kursdeltagarna.
Kurserna tar 3 – 4,5 timmar, beroende på kursen och storleken på gruppen.
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