CATERINGLANDSHOLDET
C AT E RIN G T E A M O F DE N M A RK

14. maj 2018 kl. 12.45

BESTIL HER

DANMARK VS SVERIGE
Oplev Community Catering når det er bedst

MØD DE KOMMENDE VERDENSMESTRE I
COMMUNITY CATERING OG SMAG DERES MAD
I tæt samarbejde med Jøni Foodline A/S afholder Det Danske Cateringlandshold landskamp mod Det Svenske
Cateringlandshold.
Benyt denne chance til at smage på noget af det ypperste inden for Community Catering og få inspiration til dit eget
køkken.
Landskampen afholdes mandag den 14. maj kl. 12.45 på Cookery, v. JØNI, Tietgens Boulevard 28, 5220 Odense SØ.
Billetter kan købes for kr. 315 pr. billet via bestillingsknappen øverst på siden.
Overskuddet går ubeskåret til Det Danske Cateringlandsholds forberedelser til VM i november.
Dørene åbnes kl. 11, hvor det vil være muligt at følge de 2 hold i deres køkkener, der er opstillet i auditoriet. Der vil også
være lejlighed til at se JØNIs fabrik og mulighed for lidt at drikke samt tale med nogle fra de 2 landshold.
Landskampen foregår som en friendly battle i catering i verdensklasse. Holdene skal hver levere en buffet til 75 personer
og kl. 13.00 står de 2 buffeter klar til servering.
Buffeterne, som de 2 hold serverer, skal bl.a. indeholde følgende: Suppe, 1 kød- og 1 fiskeret, 1 vegetarret, 4 forskellige
slags tilbehør, salatbar med min. 4 forskellige salater og min. 3 forskellige dressinger samt 1 dessert.
Til buffeten serveres der øl, vand og vin.
Vinderen forventes at kunne blive udråbt kl. 15.00
Både det svenske og det danske landshold er blandt verdens bedste, og det bliver dem, der skal kæmpe om de øverste
pladser på podiet.
Holdenes præstationer vil blive bedømt af et dommerteam bestående af danske og svenske dommere.
Har du spørgsmål til arrangementet kan du kontakte sekretariat@kokkelandsholdet.dk
eller Christina Wiuff på tlf. 3025 1815
Det Danske Cateringlandshold støttes af en række sponsorer og uden deres støtte, kunne vi ikke fungere – støt dem – de
støtter os.
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