
Den
Sjungande
Kocken
“Vilket kul koncept!”
Jag var på middag häromkvällen. Väldigt trevligt!
Maten gjordes av “Den sjungande kocken”.
Vilket kul koncept!
Ni som inte orkar eller kan laga mat själva -
hör av er till Teddy.
Det ska jag göra!
Carina Lidbom, skådespelerska, Stockholm

“Stort tack!”
Tack snälla för att du tipsade mig om Teddy. Han
var strålande! - sjöng bra, lagade god mat och smälte
in i miljön på ett mycket trevligt sätt. Han höll god
koll på buffébordet så att det hela tiden så fräscht och
fint ut. Jag kan varmt rekommendera Teddy till vidare
övningar på Rivieran och i Stockholm.”
Elisabeth Carrick, Nice

“Vilken succé!”
Björn Hammar, Vence



Den
Sjungande Kocken
God mat och dryck är den viktiga ramen när kocken
serverar sina egensinniga betraktelser över livets
glädjeämnen och förtretligheter som:
aktualiteter i vår tid, manligt,  kvinnligt, trendernas
dårskap, teknikens mysterier och ungdomens
förgänglighet.
Programmet kan beställas som en förhöjning av måltiden
i mindre sällskap t.ex. ledningsgruppen, styrelsen, den fackliga
kommittén eller den privata middagen. Förutom presentation
av mat och dryck ingår en kortare musikalisk underhållning,
ca 30 minuter, i samband med middagen.
Programmet kan också byggas ut med en längre

underhållning.
Låt kocken ta hand om hela arrangemanget, laga
maten tillsammans med kocken, eller ordna maten
själv och kocken står för underhållningen.
Teddy är mest road av husmanskost och rustik mat från
Sverige och Medelhavsområdet.
Vi samarbetar också med flera väletablerade cateringföretag.
Ljudanläggning med CD-spelare är allt som krävs av teknik

för den kortare versionen.
Större arrangemang kräver flygel eller piano och ev.

ljudanläggning.

Under hösten 2010 inleder Teddy ett samarbete
med mästerkockan Franziska Krewska, freelancande
privatkock som blivit berömd genom arbetet med
mindre och exklusiva sällskap.
Franziska har under flera år varit köksmästare på lyxyachter
främst i medelhavet och Västindien. Hon är särskilt road
av modern lätt mat med mycket grönt, fisk och skaldjur.
Under de perioder som Franziska är i tillgänglig kan vi även
erbjuda exklusivare middagsarrangemang.
Kontakta oss för planering av ditt företags- eller
festarrangemang,
för meny-, vin- och prisförslag.
Teddy Lundberg, tel. 08 723 08 76 eller 0708 68 63 79
teddylundberg@gmail.com

Franziska Krewska

Teddy Lundberg - den sjungande kocken!

Franziska Krewska och Teddy Lundberg


