BOKA IN DIG PÅ EN TRIVSAM
OST OCH VIN/ÖLPROVNING PÅ
LIVE IT.SE. PRIS 595 KR PP.

OSTSKOLA: VAD ÄR OST
OST OCH VIN ’PAIRING’ SKOLA
PROVA OCH NJUTA : 5 OSTAR - 3 VINER
OST I MATEN, FÖRVARINGSTIPS MM
TISDAGAR, TORSDAGAR 18:30-20:30
BOKA PÅ LIVEIT.SE ELLER RING :
08-120 182 00 - kontakt@liveit.se

VAD GÄSTERNA SÄGER i LIVE IT’S
KUNDUNDERSÖKNING :
- Annorlunda och kunskapsgivande kväll i
mysig atomsfär.
- Mycket trevligt, med kunnig föreläsare
- Allt var väl ordnat och smakade bra!
- Trevligt och lärorikt!
- Jätte intressant & roligt.
- Både och, det var trevligt men jag kan tycka
att upplevelsen kontra kostnaden inte levde upp
till varandra, upplevde det ganska dyrt för att
smaka 5 små ostbitar och 2 glas vin.
- Överträffades! Mycket mer fokus på ost än
jag förväntat, vilket var positivt!
- Det var mycket magert, små bitar ost och två
små glas vin och ett mycket litet glas dessertvin.
- väldigt intressant
- Hölls av ett proffs
- Det var bättre än väntat - underbart att
lyssna på en människa som "brinner" för den sak
han presenterar.
- Bra information om både ostar och vin.
- Mycket trevligt och bra guidande
information och smakupplevelse
- Gott, kunnig och inspirerande personal och
träffade märkligt nog 1 person jag jobbat med
och 5! som jag kände ngt.
- Det var en mycket trevlig och framförallt
kunnig man som höll i provningen
- Trevlig provning
- Bra och trevlig
- Bra ost, bra vin och trevliga ägare av Lilla
Amsterdam.
- Men det var väldigt svårt att hitta datum som
passade, Väldigt fullbokat
- Bättre än förväntat med mycket intressant
information.
Max Rovers som ledde ost och
vinprovningen var en riktig entusiast och
förmedlade sin kunskap på ett väldigt trevligt

sätt. Stämningen var glad och att vi befann oss
på plats i ostbutiken var väldigt bra också då vi
kunde handla med oss ost därifrån också. Vi fick
lära oss en hel del bra och matnyttig kunskap om
ost och om Amsterdam. Mycket trevligt och
rekommenderas varmt.
- Mycket bra å kunnig.jag fick lära mig
massor av nya kunskaper men framför allt det
var såå gott. Bra tänkt av ost mannen att skicka
ut informationen dagen efter så att man bara
kan fokusera på smakerna.
- intressant och roligt framförd
- Jag hade inte så höga förväntningar, men
det var mycket bättre än jag trodde!
- Hade gärna fått provsmaka en eller två till
ostar/viner och haft en kortare presentation över
Holland. men generellt var vi båda nöjda provsmakerna var goda. dock bör man se över
tidsangivelsen, då vi höll på mer en en timma
längre (vilket vore okej om inte vår skjuts väntat
utanför)
- Max Rovers som höll i provningen var
fantastisk och väldigt entusiastisk.
- Goda ostar och goda viner! En mycket
trevlig föredragshållare som uppenbarligen
älskar ost.
- Fantastiskt bra uppstyrt, lärorikt och gott!
- Mycket personligt och bra genomfört. Vi har
fåtten ny syn på vin och ost”
- Mkt trevligt ställe på Hornsgatan. Rolig och
intressant underhållning. Tack!”
- Ost & Vin på Gamla Amsterdam kan
rekommenderas.
- Otroligt proffsig och trevlig kursledare! En
kulinariskt upplevelse som gav mersmak!”
- Bättre än förväntan” ” Duktig inspiratör och
kunnig föreläsare! ’’Jättegod mat!”

UPPLEV DET SJÄLV. BOKA IDAG !

