
En ******upplevelse i Falkenberg!

dine@koketfalkenberg.se
@koketfalkenberg

facebook.com/koketfalkenberg



KOM HEM TILL OSS.
I Köket erbjuder vi exklusiva middagar

för sällskap mellan 10-24 personer.

Våra omsorgsfullt utvalda råvaror står i fokus.

Alltid i säsong och av yttersta kvalitet.

NU SKA DU BOKA!

För bokning kontakta
 Johanna Nilsson

* johanna.Nilsson@st
randbaden.se

* 0346-714926

Alla priser du ser ä
r exklusive moms.



MENYER
5-rätters lunch

445:-
5-rätters avsmakningsmeny

525:-
7-rätters avsmakningsmeny

745:-

DRYCKESPAKET
Vi erbjuder en rad olika dryckespaket som är specialanpassade 

till er middag

Fågel 395:-
God dryck av utvald kvalitet

Fisk 545:-
Väldigt god dryck av exceptionell standard

”Finns inget mittemellan” 795:-
Dryck i världsklass

Vid intresse finns givetvis möjlighet att, tillsammans med våra 
sommelierer, hitta viner ur vår fantastiska källarlista där vi 

samlat några av världens bästa producenter.

Bira 295:-
En ölfantasts dröm

Bilsäkert 225:-
Så mycket mer än vatten!

The Whole Damn Experience! 
1495:-

Inkl. Champagne, 7-rätters avsmakningsmeny, tillhörande 
dryckespaket med kaffe och digestif



AKTIVITETER
I vår restaurang Köket erbjuder vi sällskap på mellan 10-24 
personer något mer än bara en middag. Hos oss står trevligt 

umgänge i en avslappnad miljö i fokus när vi bjuder in till en 
upplevelse i världsklass.

Laga mat med våra proffs!
Kom in och känn er som hemma i vårt öppna kök. I en avslappnad miljö lagar vi 

tillsammans menyn för kvällen, och lär er allt ni behöver veta för att kunna imponera i 
köket när ni är tillbaka på hemmaplan.

En lördag mitt i veckan 1595:- 
Vi korkar upp champagnen och käkar lite 

löjrom innan vi tar fram knivarna.
Tillsammans skapar vi en 4-rätters 
middag, testar flera sorters vin och 
avnjuter sedan middagen med dryck i 
världsklass, inget mittemellan.

 
Starttid: 16:30

Trött på Tacofredag 1250:-
Vi skakar tillsammans ihop lite goa 
fördrinkar, blandar ihop lite dipp 
och sen kör vi igång. Vi skapar en 

3-rätters middag som ni sen avnjuter i 
sann fredagsanda med drycker som skapar 

nyfikenhet.

Starttid: 16:30

Hemkunskap några år senare 695:-
Behövs det så lär vi er laga mat (kanske några 

år för sent). Eller så vill ni bara umgås 
med oss i köket där vi tillsammans skapar en 
helt grym 3-rätters lunch. Ni avnjuter sedan 
lunchen med lite goa bilsäkra drycker till.

 
Starttid: 10:00

Matresan 2495:-
The whole damn experience plusmeny, en resa 

och en jord-till-bordupplevelse.
Följ med oss på en guidad tur ut till några 

av våra bästa producenters gårdar. En 
heldagsupplevelse med nya smaker, platser och 
människor. Väl tillbaka i Köket slänger vi 
ihop en 4-rätters meny baserad på råvarorna 
vi plockat med oss från resan. Vi testar 

viner och njuter av den avslappnade kväll som 
en lång dag förtjänar.

 
Starttid: 10:00



VIN
Det behöver inte vara så svårt, vi hjälper 

dig

Intresserad 450:-
Du är intresserad av att lära dig mer om 
vin, mest för att kunna jävlas med grannen 
nästa lördag. Vill du prova röda, vita 
eller blanda är helt upp till dig.

Nördig 595:-
Du är en vinnörd, eller bara extra nyfiken 
på riktigt bra grejer. Slå till och bestäm 

själv vad du vill prova.

Mix & Match Meny:
*Fyra röda franska viner
*Fyra vita franska viner

*Två röda och två vita franska viner

Champagne
Champagne skall vara torr, kall och...?

Bubbel i glasen 645:-
Unga, pigga, fräscha champagner för att 

lätta på stämningen innan maten.
 

Gammalt bubbel i glasen 795:-
Vi gräver djupt i källaren och tar fram 

några flaskor riktigt gammal champagne, vem 
blir inte glad av det?

Mix & Match Meny:
*Fyra glas champagne från fyra olika vinhus

* Fyra glas champagne med olika stilar
 

Kung på nyår 995:-
Poppa flaskan som en riktig mästare! 

Sabrering imponerar på alla och vem vill 
inte kunna det till nästa fest? Sedan är 

det bara att avnjuta godingarna!

Bira
Det finns få saker som går upp mot en kall öl, eller? Det blir inte sämre av att utbudet 

aldrig vara bredare än nu.

Microbryggeri 395:-
Har du tröttnat på mikrobryggeri-trenden? Då bjuder vi på flera sorter och berättar vad 

du egentligen dricker: malt, humle, jäst och vatten.

HAR NI EN MIDDAG BOKAD I KÖKET OCH VILL BÖRJA MED 
EN LITEN GEMENSAM AKTIVITET FÖR ATT FÖRDJUPA ER I 

DRYCKENS VÄRLD? 

Vi erbjuder ett stort urval av dryckesprovningar och enklare kurser, en perfekt 
sysselsättning före middagen.

Start tid: 17:30
Till alla kurser ingår lämpligt tilltugg



Nightcap
Efter middagen är det dags att öppna spritskåpet, och vad finns där?

tom cruise that stuff!
Drömde du också om att bli bartender en gång i tiden?

Cocktails 395:-
Lär er tekniken och drinkarna som kommer göra er till proffs i 

baren, några goa klassiker med lite twist.
 

Gin & Tonic 395:-
Lär er skillnaden mellan olika sorters gin och olika sorters 

tonic, allt för att göra den bästa Gin&Tonicen.

Skotsk Whisky 450:-
Skottland är det enda stället som gör 
whisky och på flaskan står det Lowland, 

Highland, Speyside & Islay. Det är säkert 
ingen skillnad, de smakar likadant.

Annan Whisky 450:-
Just det ja, Taiwan, Japan & USA gör ju 
också whisky! Stilla din nyfikenhet och 

prova.

Rom 395:-
Går att dricka utan cola och ser inte alls 

ut som vodka. Krångligt? Sen finns det 
olika stilar - fransk, spansk & brittisk. 

Vi reder ut allt du någonsin undrat.

Konstiga saker ingen hört talas om 395:-
Marc, Eau de vie, Armangac. Klart svärfar 
hade med en sådan hem efter sin vinresa.

 
Cognac 450:-

VS, VO, VSOP, XO… Var det cognac vi skulle 
prova eller bokstäver?

Gammal cognac 595:-
Hur skiljer sig smakerna åt mellan alla 

dessa Cognacshus?


