SPEL RECEPT.
Elke kandidaat verzint een BARHAP die hij/zij vervolgens gaat inkopen, voorbereiden en uitserveren bij SUN RUNNERS
aan de rest van de kandidaten, supporters en overige gasten. Een barhap is, het woord zegt het al, een makkelijke
maar volledige maaltijd die normaliter aan de bar gegeten wordt. Dat kan van alles zijn. Je favoriete gerecht thuis, je
secret pleasure in de pan, het onnavolgbaar lekkere gerecht wat je oma altijd maakte in 1906, die chivapchici van
rendier die je zo heerlijk hebt gegeten in Bangladesh kortom, het maakt niet uit. Alhoewel..
Een BARHAP kost maximaal € 10,00 bij Sun runners en dat betekent dat je ongeveer 35% inkoopkosten per persoon
kwijt mag zijn én daarbij bereid je het gerecht voor ca 30 personen (kalm aan, komt allemaal goed). Daarnaast wat
tipjes van de spelleiding. Een thema, een leuke presentatie en goed verhaal achter je barhap zijn bijna meer waard dan
de smaak. Hoe en wat laten we geheel aan jouw creativiteit over en wat je erbij zou moeten drinken ook.
De overige kandidaten en de spelleiding van Sun Runners vormen
DE JURY.
Je krijgt dus 2 beoordelingsformuliertjes. Eentje uit de keuken en eentje van de rest van de kandidaten. De jury
beoordeelt op een AANTAL PUNTEN. Het is dus wel de bedoeling dat je ook komt eten als de andere kandidaten hun
kunsten naar het bord vertalen om dat te jureren. En ja, dat kost dan een tientje per maaltijd.
Op de maandag voor dat jij “aan de beurt bent” geef je je recept en bestelling door aan de spelleiding bij Sun Runners.
Dat kan het zijn dat wij met je meegaan om de boodschappen te doen of dat je een aantal (of alle) ingrediënten zelf
haalt (uiteraard betalen wij dieJ) of wij bestellen alles wat je nodig hebt. That’s up to you.
Op de woensdag dat jij gaat koken kom je op het tijdstip dat je wenst naar Sun Runners en start de voorbereidingen
die je nodig hebt. Je mag en kan alle apparatuur bij Sun Runners gebruiken en krijgt uitleg over hoe alles werkt (en
waarschijnlijk ook een helpend handje als het nodig is J ). Om 17:00 moet je alles klaar hebben en vanaf die tijd
komen de rest van de kandidaten, proefpersonen, gasten en jouw supporters. De overige kandidaten krijgen een
beoordelingsformulier en zijn dus de jury. Elke bestelling van een barhap wordt door jou bereid, afgemaakt,
geserveerd en gepresenteerd. Hoe je dat doet is weer up to you. Uiteraard kan je bij de spelleiding tips en trics krijgen
en is support altijd mogelijk.
Als alle 5 kandidaten de barhap hebben bereid en geserveerd vindt de week daarop de prijsuitreiking plaats. Alle
deelnemers en supporters zijn daarbij uitgenodigd en de winnende barhap wordt door de chef bereid. Wordt gewoon
een hele leuke avond. Lachen, zaniken, muziek en gezelligheid. Naast de vergulde frikandel zijn er uiteraard meerder
prijzen te verdienen. Ennn, de winnende barhap gaat deel uitmaken van ons assortiment barhappen en krijgt de naam
die jij het hebt gegeven. Ook leuk om mee te pochen.
NOTE van de organisatie. We gaan dit uiteraard pas doen als het kan en mag van Rutte en consorten. Maar je kan je
maar beter vast inschrijven..
Wij hebben er ieder geval al heel veel zin in.
Groet van SUN RUNNERS.

