AKTIVITETER FÖR DIN KONFERENS
I Landskrona brinner vi för samarbeten och här visar vi på två lokala aktörer som garanterat
kommer att förgylla er konferens. Smakfullt erbjuder ostprovningar och Brygghuset Finn
ölprovningar. Båda dessa ligger endast ett stenkast från oss.
Önskar in inte besöka de så kommer de naturligtvis hit till oss!
SMAKFULLT OST och DELIKATESSPROVNING
I Smakfullts fina lokaler en kort promenad från oss erbjuder de följande trevliga provningar.
Liten ostprovning med 6 sorters ostar inkl. tillbehör & 1 glas vin.
Ni får en inblick i ostarnas egenskaper och karaktärer samt Smakfullts historia.
Pris: 249 kr/person (minimum 2975 kr totalt)
Liten delikatessprovning kring en Smakfull tapastallrik & 1 glas vin.
Ni får berättat om delikatesserna samt Smakfullts historia.
Pris: 299 kr/person (minimum 3500 kr totalt)
Provningar kan bokas måndag-torsdag kl.18.30

OSTPROVNING PÅ HOTEL ÖRESUND CONFERENCE & SPA
I samband med att ni äter er middag hos oss så inleder Smakfullt kvällen med en trevlig ostprovning.
De erbjuder en liten provning med 6 sorter innan maten, osten och tillbehören läggs upp bordsvis
och där ni som gäster upplever en sharing provning.
Pris: -10 personer 1500 kr 11-15 personer 2250 kr

16-20 personer 3000 kr

21-30 personer 4500 kr

31-40 personer 6000 kr

I samband med alla provningar arrangerade av Smakfullt erhåller ni även
15% rabatt på deras sortiment.
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BRYGGHUSET FINN ÖLPROVNING
Visning i Brygghuset Finns bryggeriet.
Brygghuset Finn är ett prisbelönt bryggeri som arbetar enligt traditionella hantverksmetoder
i kombination med ingenjörskunskap. Under er visning på Brygghuset Finn får ni uppleva hur denna
hanvterksöl tillverkas och höra historien om hur hemmabryggarna som gick en kurs i företagsekonomi
insåg att deras fiktiva bryggeri måste göras på riktigt.
Tid: 1-1,5 timme
Pris: 225 kr/person ( minimum 2500 kr totalt) lämpligt för grupper mellan 10-25 personer
Visningar kan bokas måndag-torsdag efter kl.16.00
Ett studiebesök på Brygghuset Finn kan kombineras med en ölprovning hos oss efter avslutad visning.

Ölprovning på Hotel Öresund Conference & Spa
Vi provar 3-5 olika öl.
Under ölprovningen lär du dig mer om en av världens mest populära drycker.
Brygghuset Finns provningsledare lotsar oss runt bland deras fascinerande sortiment.
Tid: 45 min-1 timme
Pris: 285 kr per person vid bokning av minst 10 personer
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