Keppni vinnustaða 2015
Fancy drykkur
Nafn drykkjar:

Magn cl.

Tegund:

Aðrar upplýsingar

Skreyting: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nauðsynlegt að merkja við hér
Keppandi kemur með glös
Hristur

_____

Hrærður

_____

Já / Nei

Vélhrærður _____

Nafn keppanda:
Vinnustaður:
Sími/GSM:

Vinnusími:

FANCY COCKTAIL – KEPPNI MILLI VEITINGASTAÐA
1. Hámarksfjöldi efnishluta í ”Fancy Cocktail” eru sex (6) efnishlutar.
2. Keppanda er heimilt að velja hráefni fyrir skreytingu. Skreytingin þarf að vera
úr „ætu“ hráefni og leyfilegt er að setja skreytinguna inn í glasið, á
glasbrúnina, beint ofan á drykkinn eða til hliðar.
3. Keppanda er heimilt að nota efnishluta sem hann hefur sjálfur lagað, s.br.
sýróp, bragðáfengi eða annað sem keppanda hefur dottið í hug að setja
saman.
3. Tímamörk fyrir skreytingu eru 15 mínútur, hinsvegar er keppendum heimilt
að forvinna skreytingu að hluta og setja hana saman á staðnum.
4. “Fancy Cocktail” uppskrift getur verið mismunandi:
a) Cocktail, Shortdrink ( 9 cl.)
b) Medium Drink (allt að 20 cl.)
c) Longdrink (allt að 39 cl.)
5. Tímamörk á sviði er 7 mínútur, ekki eru gefin refsistig fyrir að brjóta
tímamörkin en ef til þess kemur að dæma milli tveggja drykkja getur komið
til þess að skoða tímamörk til að fá úr skorið hvor drykkurinn vinnur.
6. Hafa ber í huga að koma faglega fram og sýna almenna snyrtimennsku í
framsetningu.
7. Keppandi mætir með sín eigin glös, baráhöld og allt óáfengt samanber sýróp,
bragðáfengi, skreytingarefni og uppfyllingarefni.
8. Allt áfengi verður skaffað fyrir keppendur.

FANCY COCKTAIL – RESTAURANT COMPETITION
1. Maximum count of ingredients for a ”Fancy Cocktail” are six (6) ingredients.
2. Contestants can choose their components for the decoration of the drink.
The decoration has to be made from „edible“ ingredients. Placement og the
decoration is optional, for example on top of the glass, inside the glass, on
the rim or as a sidedish.
3. Contestants can use ingredients made by himself such as syrup, infused
alcohols, oils or other ingredients.
3. Time limit to assemble the decoration is 15 minutes, contestants can bring
their decoration half assembled to the competition but have to finish it on
stage.
4. “Fancy Cocktail” recipe can be one of the following:
a) Cocktail, Shortdrink ( 9 cl.)
b) Medium Drink (up to 20 cl.)
c) Longdrink (up to 39 cl.)
5. Time limit on stage is 7 minutes although penalties will not be awarded for
breaking the time limit. However if it comes down to two drinks, time limits
might make or break who comes first.
6. Every contestant should show their best working methods and keep in mind
cleanliness in their presentation.
7. Contestants being their own glassware, barware and non alcoholic beverages
such as syrup, juice, infused alcohol, decorations and top up material.
8. Contestants will be given access to all alcohol needed for their drink.

