Thai Catering til enhver anledning

(Buffet - Street Food - Tapas - Fusion/Innovation - Frokost)

Teambuilding madkurser

(Teambuilding med kolleger eller hygge med gode venner)

Event

(Street Food fra det meste af asien samt thai kultur)

Catering
Få et bud på en utraditionel og anderledes fest/reception med et strejf af
Østens mystik og varme. Vores smilende piger kommer i flotte, originale
thai-dragter og serverer thai-tapas, thai-buffet eller andre af vores flotte
og velsmagende anretninger.
I vores catering program tilbyder vi.
Buffet - Tapas - Street food - Fusion/Innovation
Kontakt os og hør mere om,
hvordan du får en uforglemmelig fest/reception.

Teambuilding madkurser
Teambuilding med kolleger eller hygge med gode venner – vi
tilbyder kurser og arrangementer, hvor I lærer at lave thai-mad.
Det er både sjovt og udfordrende – og resultatet er lige til at
spise.
Vi laver typisk 3-4 retter. Kurset begynder med en kort
introduktion, hvorefter I bliver delt op i grupper på 3-4
personer.
Hver gruppe laver alle retter. Herefter spiser og hygger vi
sammen for til sidst at rydde op sammen.
Kurset varer typisk 3-4 timer.
Pris kun kr. 395,00 pr. deltager. Prisen er inkl. alle råvarer og
kursusmaterialer, dog ekskl. drikkevarer, der købes særskilt.
Prisen er gældende indtil 31.12.2018
Min. 15 deltagere pr. hold. Kurser afholdes alle ugens dage.
Ring og hør nærmere på tlf.: 5143 6888
Hos os er service, kvalitet og en smilende betjening en selvfølge

Event
Vi afholder 4-5 gange årligt en event med det formål at udbrede kendskab
til thailandsk kultur men ikke mindst at indbyde til en dag med street
food, fra det meste af asien, som kan nydes samtidig med at vi har
arrangeret underholdning på scenen.
Følg os på facebook for mere information om disse arrangementer

Kontakt information:
Rømersvej 50 - 7430 Ikast
Tlf.: 5143 6888
E-mail.: info@tastythai.dk
Website.: tastythai.dk
Facebook.: tastythai.dk
Kontakt os for uforpligtende tilbud.

