
Kedlen

Kokkeskole / Teambuilding / Masterchef



Kedlen 

Kokkeskole 
Teambuilding

Masterchef  
kokkekonkurrence 

Teambuilding eller konkurrence?  
ligegyldigt hvilke af vores koncepter I 
vælger er essensen, at det  
styrker sammenholdet. Sammen skaber 
I rammerne for en sjov og anderledes 
spiseoplevelse, hvor I selv er i centrum. 

Når først holdene er sat - der er skålet, 
hopper vi direkte i køkkenet.  
Kedlen har 6 små åbne køkkener, hvor 
der nemt kan kigges over skulderen eller 
hentes en øl til naboen. 

Alle kan være med og vil opleve,  
hvordan hverdagens roller bliver byttet 
rundt, samt samarbejde på helt nye 
måder. 
Det skaber relationer, fælleskab og en 
fantastisk holdånd, som tydeligt kan 
mærkes når man kommer hjem efter en 
hyggelig aften.  

Skal holdet rystes sammen eller skal 
der skabes nye relationer til kunder eller 
leverandører?  
Så er vores kokkeskole, hvor man  
sammen kreerer en fantastisk  
3 retters menu det helt rigtige. 
Her er tid til hygge, masser af  
samarbejde og ikke mindst noget at 
grine af. 

Er man til intern konkurrence, er 
masterchef konceptet det rette valg. 
Her dystes i 6 hold, som alle skal lave en 
3 retters menu. Hovedelementerne er 
bestemt på forhånd.  
Kreativiteten skal slåes løs 
under en stram tidsplan. Der gives point 
for kreativitet, tid, æstetik og naturligvis 
smag.  



Kokkeskole 
Teambuilding 15-30 pers.  5 timer 1000,-

Vi starter i køkkenet med en kort  
introduktion til aftenens forløb.  
Her inddeles i 3 hold. 
Hvert hold får ansvar for en ret, og skal 
naturligvis både kokkerere, servere og 
præsentere holdets ret for  
øvrige deltagere. 

Under hele arrangementet er der øl, 
vand & vin til rådighed i køkkenet fra 
den store “tag-selv” køkkenbar. 

17.00   

17.30            

19.30          

20.00        

21.00      

22.00       

Start og velkomst 

I køkkenet 

Forret 

Hovedret

Dessert

Tak for i aften

Kokkeskole  1000,- pr. deltager 

Fredag og Lørdag + 200,- pr. deltager 

Opgraderet menu + 500,- pr. deltager

Gæster til middagen inkl. drikkevarer 500,-  

Ekstra time pr. pers. 150,- 

Sept, Okt & November  
Forret 
Skrubbe én crouton, selleripure’, 
råsyltet blegselleri og beurre blanc. 

Hovedret 
Andebryst med varme krydderier, kraftig sauce, 
pastinak og mos. 

Dessert
Lun hvid chokolade chiffon over syrlig stikkels-
bærsorbet med flødekaramel og nøddeknas. 

Dec, Jan & Februar 
Forret 
Smørstegt torskefisk med cremet blåmuslinge-
suppe og let syltede urter. 

Hovedret 
Braisseret svinenakke med pom. fondant, beder 
og flødesovs.

Dessert
Karameliseret ananas med romkaramel sauce, 
vaniljeis og sprøde flager. 

Marts, April & Maj 
Forret 
Bagt farseret helleflynder med smørstegte 
persillerødder, råsyltede tomater og sauce  
hollandaise. 

Hovedret
Kåldolmer med saltbagt selleri, flødesovs,  
hasselbagt kartoffel og råsyltede rødløg.

Dessert
Karameliseret æblekage med syrlig  
cremefraichemousse og sprøde hasselnødder. 

Juni, Juli & August
Forret 
Ceviche på hellefisk med persillemayo,  
hvidløgschips og skorzonnerod. 

Hovedret 
Farseret unghane med hvedekerne-otto, sauce 
supremes og nye løg. 

Dessert 
Sæsonens bær med youghurtis og vanilje-
fromage. 

Skal der gives ekstra gas på råvarerne og menu-
en kan der eksempelvis opgraderes til: 

Forret
Smørstegt pighvar med frisk hummer og 
skaldyrs-risotto. 

Hovedret
Tournedos Rossini - Mørbrad, trøffel, foiegras og 
demiglace med madeira. 

Dessert
Gateau marcel - den klassiske fede franske 
chokolade kage med sorbet på mørkebær og 
krystalliseret hvid chokolade. 



Masterchef 
Kokkekonkurrence 12-30 pers.  5 timer 1250,-

Vi starter med inddeling af 3-6 hold.   
Derefter er der en fælles gennemgang 
af aftenens program - køkkenets  
faciliteter, regler med videre. 
 
Alle hold får de samme  
hovedingredienser udleveret til den  
3 retters menu. 
Det kunne være torsk, kalvetyksteg og 
friske jordbær. 
Ud fra de udleverede hovedingredienser 
skal der sammensættes retter med gar-
niture og sauce.  
Der er en række grundopskrifter til 
rådighed, men ellers skal kreativiteten 
slåes løs. 
Der skal selvfølgelig afleveres til tiden, 
og alle hold skal smage de andre holds 
kreationer.
Under hele arrangementet er der øl, 
vand & vin til rådighed i køkkenets 
 “tag-selv bar” 

17.00   

17.15            

17.30          

19.00        

20.00      

21.00 

21.15

21.45 

22.00        

Start og velkomst 

Opgaver uddeles  

Tiden starter

Forret afleveres

Hovedret afleveres

Dessert afleveres 

Oprydning af station

Vinderen kåres 

Tak for i aften

Kokkekonkurrence  1250,- pr. deltager

Fredag og Lørdag + 200,- pr. deltager 

Ekstra time pr. pers. 150,- 

Konkurrencen 

Når retten afleveres, forlader alle  
køkkenet. Alle spiser sammen med deres 
hold.  
Her får alle hold serveret de andre holds 
retter. Nu skal der gives point for  
henholdsvis, forret, hovedret og dessert.  
Man kan ikke give point til sit eget hold. 

5 point for æstetik 
5 point for kreativitet 
5 point for smag 

Der gives strafpoint for at aflevere  
for sent og for tidligt - 5 point. 

Det pæneste køkken modtager  
5 bonus point. 

Vi kan selvfølgelig hjælpe med en gave 
til vinderholdet. 


