Smag på upcoming, uopdagede Stevns:

Madkursus og samvær med udsigt til Østersøen
Ophold på Strandhøj den 4.-6. juni 2021 (eller andre datoer) for lukket gruppe på 10-12
personer
Fylder du rundt? Eller har du eller I en anden begivenhed som skal fejres?
Så er jeg klar med et suverænt grønsagskærligt tilbud til jer:
Saml de nærmeste til en hyggelig, kreativ og madklog weekend med madlavning og
naturoplevelser i første række til Stevns klint og Østersøen.
Vi snitter, steger, griller, koger og bager det bedste Stevns kan byde på. Vi høster
grøntsager og krydderurter, og resten køber jeg lokalt. Nyd 2 x lækker brunch med lune
grønsagsretter, 2 x middag med kartofler, som I selv graver op, masser af grøntsager,
forårsbuk, fisk, friske krydderurter, chokolade, nødder og årstidens bær og frugt.

Jeg er vært og guider, inspirerer og underviser i køkkenet. Lørdag aften sammen med min
skønne kollega og grillheks Christine Bille Nielsen. I får masser af madviden, tips og tricks
til at tage med hjem og bruge til hverdag og fest. Børn, unge og voksne bliver inspirerede
uanset køkkenkompetencer.
Der er mulighed for spektakulære vandreture langs klinten og i Bøgeskoven, der er
fantastisk fiskeri og masser oplevelser på Stevns. I kan også bare dase i havestolene,
læse en god bog og så videre.

Programmet skræddersyes til jer. Her er et oplæg:
FREDAG den 4. juni
16.00: Strandhøj slår dørene op, indlogering
17:00 Velkomst med bobler og snacks
17.30: Forberedelse af aftenens menu. 4-5 af jer går med i køkkenet
19.30: Middag
LØRDAG den 5. juni
08.30: 4-5 af jer går i køkkenet med mig
10.00: Brunch
11.00: Guidet vandretur til Bøgeskoven for de som har lyst
14.00: Retur til Strandhøj til lækre snacks
15.00: Madkursus for de som har lyst
19.00: Snacks & drinks og her efter festmiddag med mange småretter
SØNDAG den 6. juni
08.30: 4-5 af jer går i køkkenet med mig
10.00: Brunch
11.00: Egentid
13.00: Tak for denne gang

Praktisk info
Andre datoer er mulige fx i sommerferien.
Opholdet kan forlænges.
Forbehold for ændringer af praktiske og kreative hensyn.
Alle coronatestes lige inden opholdet.

Pris
Inkluderet er opholdet på Strandhøj, 2 x brunch inkl. undervisning, 2 x middag inkl.
undervisning, 2 x suveræne snacks, guidet vandretur, råvarer, hjemmelavede drikkevarer
uden alkohol og 4 flasker bobler/vin.
I alt kr. 35.000,- inkl. moms for 10-12 personer uanset alder. Hvis I er nogle stykker
ekstra og kan sove flere på værelserne, eller i telt, er disse inkluderede.
Ikke inkluderet: Drikkevarer ud over de nævnte. Sengetøj og håndklæder. Nogle af jer må
gerne medbringe køkkenknive, skærebrædder og forklæder efter aftale.
Jeg glæder mig til at møde jer og være vært for et suverænt ophold med en række
inspirerende køkkenstunder og grønsagskærlige måltider.
Bookning, spørgsmål, forslag og ideer er meget velkomne.
Kh Tina
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