Plah Home

Plah Privat
På Plah Home i Briskebyveien har vi innredet et lite «hjem» - Plah Privat, som består av et topp
moderne hjemme kjøkken fra unoform, en eksklusiv spisestue, samt eget toalett og garderobe for deg
og dine gjester.
Her kan du enten bli vartet opp av din egen kokk og servitør eller lære hvordan man skal lage god
hjemmelaget thaimat.

Matkurs
Etter over 10 år har vi på Plah opparbeidet stor kunnskap rundt det thailandske kjøkken. Vi har
derfor satt sammen et kort men interessant matkurs der du lærer det grunnleggende for å lage god
thai mat hjemme på ditt eget kjøkken.
Du vil få innføring i prinsippene som er viktige, grønsakene og urtene man trenger og hvordan du
bruker norsk kvalitets kjøtt og fisk for å lage et autentisk måltid.
Sammen med matlagingen vil det også bli fokus på hva man drikker til slik mat og her vil fokuset
være vin til thaimat.
Denne kvelden er det dere som lager maten, godt hjulpet av vår erfarende kokk, der kvelden blir
avsluttet med en god hjemmelaget middag med godt drikke.
Kokkekurs, oppskriftshefte, 5 rettes meny, aperitiff, 5 glass vin og kaffe. 1.950,- pr. person
Antall: 8-10 personer (minimum 8)

Lunsj
Vårt flotte chambre kan også benyttes til lunsj og gjerne i kombinasjon med et møte enten før eller
etter.
3 retters lunsj, 3 glass vin og kaffe 745,- per person
Antall: 10-12 personer (minimum 10)
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Fest middag
Vi forbereder vår variant av et thailandsk festmåltid ut fra de beste tilgjengelige råvarer. Festmåltidet
består av 12 retter og blir servert i 9 omganger, slik at du skal få stor variasjon gjennom måltidet. I
tillegg vil sammensetningen gi deg innblikk i hvordan man feirer i Thailand og sannsynligvis noen
smaks overraskelser underveis.
Våre sommelier har satt sammen en vinmeny til denne menyen, der vi viser at god vin kan passe godt
til god, velbalansert og til tider spicy mat. Utover dette har vi et spennende drikkekart, for deg som
ønsker å velge selv.
12 retter, 9 serveringer, 6 glass vin 1.950,- per person
Antall: 10-12 personer (minimum 10)

Booking
Plah Privat på Plah Home bookes enten per mail post@plah.no eller per telefon 22564300 (tast 1 for
restaurant). Sted: Plah Home – Briskebyveien 26, 0259 Oslo
Betingelser
Samtlige av gjestene må velge samme meny alternativ
Har noen av gjestene allergier tilpasser vi dette når det er gitt beskjed om dette i god tid.
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