Private Chefs @ Home
Door de Corona crisis zijn de deuren van restaurants gesloten. Helaas weten we niet hoelang dit nog
gaat duren.
Foodtastic biedt u de mogelijkheid om thuis te genieten van
een heerlijk diner! Hoe fijn is het om te beschikken over uw
eigen chef-kok?
In de gemoedelijke sfeer van uw eigen woning met uw gezin
of familie kunt u ongestoord genieten van culinaire
hoogstandjes die niet zouden misstaan in een restaurant.
U hoeft niets af te halen elders, niets zelf klaar te maken,
op te ruimen of af te wassen.

Met behulp van onze gemotiveerde, gekwalificeerde en
enthousiaste Foodtastic Chefs verzorgen wij alles op culinair
gebied, desgewenst ook qua aankleding en sfeerbeleving.

Een samengesteld menu wordt bereid in uw eigen keuken.
U hoeft zich nergens zorgen over te maken. Desgewenst kunnen het tafellinnen, bijpassend servies en
een wijnarrangement bij geleverd worden, (het opruimen en afwassen zit er standaard bij). Het enige
wat u hoeft te doen is genieten.
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Uw eigen Foodtastic Chef staat voor kwaliteit maar ook voor gezondheid en veiligheid. Wij
vragen dan ook uw begrip en respect voor het ‘nieuwe normaal’ van anderhalve meter afstand.
Hierdoor kunnen wij een contactloze service waarborgen, waarbij we een beetje ‘do it yourself’
van de opdrachtgever vragen. Zoals het uitserveren en uithalen van de borden en het bestek
Wat zijn de kosten? U kunt uw eigen chef kok al inhuren v.a. € 140,00 voor een diner, ongeacht het
totaal aantal personen* (*Momenteel alleen aantal personen mogelijk volgens RIVM voorschriften,
indien versoepeling zullen meerdere personen wellicht mogelijk kunnen zijn)

Inbegrepen Basis prijs van € 140,00 voor max 8 gasten dit na versoepeling covid-19 maatregelen
-

Foodtastic Chef-kok sessie 4 uur incl. 1 uur voorbereiding
( 3gangen volwaardig gerecht / 4 gangen kleinere gerechtjes )
Keukenmateriaal
Reiskosten 10 km rondom uitvalbasis Hedel

Basis pakket verder uit te breiden
- Chefkok ieder extra uur
- Gastheer/gastvrouw
- Borden en bestek
- Extra reiskosten buiten de 10km
- Tafelstyling
- Ruimte styling
- Wij doen de inkopen voor u de kosten hiervoor zijn
		

€ 32,50 p/u
€ 25,00 p/u
€2,75 p/gang/p/p
€0,35 p/km
op aanvraag
op aanvraag 		
- extra 1 ½ uur
- prijs inkoop producten

Hebben wij uw interesse gewekt?
Wenst u graag (vrijblijvend) meer informatie en/of een prijsopgave? Aarzel niet en bel
naar 06-38444127 of mail naar info@ftpks.com
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