Folkparken

ÖLPROVNING
Här på Folkparken kan vi lösa roliga aktiviteter för dig som
bokat middag med vänner, familj, företaget, fotbollslaget eller
klassåterträffen! Det bästa sättet att föras samman är via dryck,
det har vi som människa samlats via i alla år.
Det inför vi i middagen med olika paket i form utav ölprovning
och quiz. Man kan själv välja mellan våra paket om ölprovningen
skall vara kort, lång, lite info, mycket info. Om quizet ska vara lätt
eller svårt eller om den ska handla om något annat än öl!
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LILLA, MELLAN ELLER STORA...
Lilla Paketet: För den som vill veta vad som finns i glaset.
• 4 x 20 cl öl av olika sorter
• Info om ölet ni dricker, stilen, profiler & vad den passar till.
• Quiz på 5 frågor med tre svarsalternativ + en utslagsfråga
Min 8 pers. Tid ca 50 min
236:- ex moms per person
Mellan Paketet: För den som undrar vad skillnaden på öl och öl.
• 4 x 20 cl öl av olika sorter
• Info om ölet ni dricker, stilen, profilen & vad den passar till.
• Inblick i byggprocessen utav öl
• Vad skiljer stilarna åt?
• Quiz på 10 frågor med antingen svarsalternativ eller egna svar + en utslagsfråga
Min 8 pers tid ca 75 min
Total: 276:- ex moms per person
Stora paketet: För den som vill förstå ölets historia, innehåll och karaktär.
• 4 x 20 cl öl av olika sorter & ett prov utav en öl av vårat val.
• Info om ölet ni dricker, stilen, profiler & vad den passar till.
• Genomgång utav byggprocessen.
• Genomgång utav malt och humle med möjlighet att smaka och dofta
• Olika stilar, hur och varför
• Inblick i ölets historia
• Valfri typ av Quiz.
Min 8 pers tid ca 100 min
Total: 336:- ex moms per person
I alla provningar ingår en presentation av Nya Carnegiebryggeriet.

Samtliga priser är exklusive moms.
Sveavägen 53. Tel: 08-30 10 03 • www.restaurangfolkparken.se • info@restaurangfolkparken.se

