Event prisliste 2018
Alle priser er eksklusiv moms. Vi kører meget gerne ud til jer og afholder kurser/smagninger,
men vi er nødt til at opkræve 10 kr./km fra og til Østerbro. Afholdelse i butikken på Østerbro er
muligt fra d. 1. oktober til d. 15. marts med max. 9 deltagere per hold.
For yderligere information og tilbud: icecream@osterberg.dk

Issmagning

196 kr./pers.

20-100 deltagere, varighed 1½ time
Sted: Virksomheden

Vi smager 5 forskellige is og lægger en god mængde
fødevarevidenskabelige detaljer oveni. Vi vil her
udvide smagshorisonten for, hvordan is kan smage.

Iskursus 1

4800 kr./grp.

12 deltagere inkluderet i prisen, herefter 400 kr./person, varighed 1½ time
Sted: Virksomheden eller isbutikken på Østerbro

Den basale videnskab bag at producere is gennemgås,
og vi fryser forskellige is med flydende kvælstof.
Vi smager på isene og gennemgår sensoriske forskelle.

Iskursus 2
9 deltagere inkluderet i prisen, herefter 700 kr./person, varighed 3½ time
Sted: Virksomheden eller isbutikken på Østerbro

Vi gennemgår grundigt, hvilke ingredienser der bruges
i is, hvordan vi regner isopskrifter og producerer is.
Vi fryser 3 forskellige is/sorbeter, og til sidst smager vi
på isene og gennemgår de sensoriske forskelle.

6400 kr. /grp.

Ispriser 2018
Alle priser er eksklusiv moms. Vi kører meget gerne ud til jer og serverer/leverer, men vi er nødt til
at opkræve 10 kr./km fra og til Østerbro (isdisk og iscykel har desuden et startgebyr på 300 kr.).
Personale til at servere koster 300 kr i timen + moms. For yderligere information og tilbud:
icecream@osterberg.dk
Al vores is er lavet på økologisk mælk, fløde og sukker. Vores sorbeter er veganske og baseret på
masser af frugt. Vafler og is produceres frisk i vores butik på Østerbro.

Is til hverdag & fest

ca. 40-50 kr./pers

Fra 50-… serveringer på minimum 1-2 timer.
Sted: Virksomheden

Vi sørger for transport, bægre, hjemmebagte vafler og
hjemmelavet is fra isdisk / isyckel og serverer is i en
aftalt tidsperiode. Det er muligt at få udviklet jeres egen is,
og vi kan supplere med toppings o.l.

Ispinde og iscookies

30 kr./stk.

Cookies’ene serveres i en hjemmebagt småkage med mørk chokolade og ristede
hasselnødder. Der vælges en kugle is/sorbet til at lægge imellem
Til ispindene vælges der en is eller sorbet, og så pynter vi dem efter ønske med hvid
eller mørk chokolade.

Isanretninger
Vi anretter is i bægre eller chokoladeskåle*,
og pynter anretningerne efter ønske. Det er muligt at få
eget logoklistermærke på neutrale bægre.
*tillæg på 12 kr./stk.
Har I specielle ønsker til en isdessert eller anretning,
hjælper vi naturligvis gerne med dette.

fra 24 kr. /stk.

