En upplevelse
i ostens värld.

Lilla Ostskolan
Ostprovning

OSTSKOLA OCH
OSTPROVNINGAR
Välkommen in i ostens värld.
Vi utlovar en spännande stund, där du får
både historia, kunskap om produktion
och öva dina smaklökar.
VID FRÅGOR ELLER BOKNING
RING ELLER MAILA OSS
TELEFON
0515-71 72 35
MAIL
bokning@falbygdensosteria.se
				
AVBOKNINGSREGLER:
Avbokning som görs senast en vecka innan,
ingen kostnad.
Vid senare avbokning debiteras 50 % av priset.

Ostparadiset i Falköping

FBO OSTSKOLA 170222

www.falbygdensosteria.se

FALBYGDENS OSTERIA AB
Göteborgsvägen 19
521 30 Falköping
Tel 0515-71 72 30

45 min

PLATS

FALBYGDENS OSTERIA

TID

Valfritt under våra öppettider

LÄNGD

45 minuter				

INNEHÅLL

•
•
•

OSTAR

3 hårdostar med olika lagring:
Exempel:
•
Präst® 12 mån
•
Präst® 18 mån
•
Präst® Gran Reserva 24 mån

Provning av 3 st ostar
Falbygdens historia
Fakta om osttillverkning och lagring

TILLBEHÖR

•
Knäckebröd från Knäck&Bräck
•
Kex
•
Marmelad
					
DELTAGARE
Min 8 personer
ÖVRIGT

Deltagarna erhåller faktafoldern
Falbygdens Ostskola.

PRIS

Vardagar SEK 100 per person
Lördag/helgdagar SEK 150 per person
• Andra tider enligt offert.
• Alla priser är inkl moms (fn 12 %)

Osteriaskolan
Ostprovning

75-90 min

Smaksätt din ost
Ostprovning/smaksättning

75-90 min

PLATS

FALBYGDENS OSTERIA

PLATS

FALBYGDENS OSTERIA

TID

Valfritt under våra öppettider

TID

Valfritt under våra öppettider

LÄNGD

75-90 minuter				

LÄNGD

75-90 minuter				

INNEHÅLL

•
•
•

INNEHÅLL

OST

•
•
•
•

Provning av 5 st ostar
Falbygdens historia
Fakta om osttillverkning och lagring
Injicering av ost

Exempel på ostar som provas:

OST

•
•
•
•
•

Präst® 12 mån
Präst® 18 mån
Präst® Gran Reserva 24 mån
Brie
Brie de Meaux

Provning av 6 st ostar
Falbygdens historia
Fakta om osttillverkning och lagring

3 HÅRDOSTAR
•
Präst® Gran Reserva 24 mån
•
Grottlagrad Gryère
•
Old Dutchmaster
		
3 DESSERTOSTAR
•
Påverås Blå
•
Brie de Meaux
•
Port Salut
TILLBEHÖR

•
•
•
•
•

DELTAGARE

Min 8 personer

ÖVRIGT
PRIS

Knäckebröd från Knäck&Bräck
Kex
Marmelad
Oliver
Vatten

Deltagarna erhåller faktafoldern
Falbygdens Ostskola.
Vardagar SEK 200 per person
Lördag/helgdagar SEK 250 per person
• Andra tider enligt offert.
• Alla priser är inkl moms (fn 12 %)

TILLBEHÖR

•
Knäckebröd från Knäck&Bräck
•
Kex
•
Marmelad
•
Vatten
			
SMAKSATT OST
Deltagarna får smaksätta sin egen ost
och ta med sig hem. (Deltagaren väljer
mellan dessa smaker: Single malt,
blended Whisky, Portvin, Xante
Päroncognac eller Champagne)
DELTAGARE

Min 8 personer

ÖVRIGT

Deltagarna erhåller faktafoldern
Falbygdens Ostskola.

PRIS

Vardagar SEK 290 per person
Lördag/helgdagar SEK 340 per person
• Andra tider enligt offert.
• Alla priser är inkl moms (fn 12 %)

Falbygdens Osteria är Ostparadiset i
Falköping
I Falköping har vi skapat ett besöksmål i ostens tecken.
Årligen kommer cirka 220.000 besökare och hälsar på oss i
Osterian.
Vi gör alltid vårt yttersta för att du som gäst ska känna
dig välkommen och finna nya och spännande produkter i
den 25 meter långa ostdisken. Fråga gärna om produkterna
och välkommen att provsmaka ostarna för att hitta just din
favorit.
I Osterian finner du förutom ost också produkter från fler
än 20 lokala matproducenter samt andra delikatesser och
presenter.
Njut av Osterians härliga ost- och delikatessbuffé, kaffe/
te och goda kakor. Vi kan även erbjuda vin, öl samt alkoholfria drycker som passar utmärkt till vår buffé .
Ost- och vinprovningar erbjuds året runt (förbokas).

Besök vår Julmarknad & Vårmarknad
Enligt tradition på Falbygdens Osteria så
öppnar vår Julmarknad den 10/10 kl 10:00
varje år. Butiken fylls med massor av goda
ostar och andra delikatesser, tomtar, presenter
och en massa andra spännande saker som hör
julfirandet till.
Det är självklart gratis att besöka julmarknaden och vi bjuder även på en mängd olika
smakprover vid vår ostdisk.
Vårmarknaden är också en tradition som vi
öppnar den 3/3. Inför påsk finns mycket pynt,
påskägg, godis samt påskdelikatesser och givetvis vår goda Påskgrevé.

– Besök gärna vår webbsida www.falbygdensosteria.se

Ostparadiset i Falköping

Varmt välkommen
till vår butik
och restaurang!
För ytterligare information och bokning är
du varmt välkommen att kontakta oss

BUTIK
Tel 0515-71 72 37

RESTAURANG
Tel 0515-71 72 35

Ostparadiset i Falköping
www.falbygdensosteria.se

