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Världens minsta kock, Le Petit Chef, kommer till Sverige 
– söker restaurang 
 
Gourmetupplevelsen i 3D, Dinner Time Stories, berättar historien om världens 
minsta kock, Le Petit Chef, som beger sig ut i världen på en kulinarisk resa i 
fotspåren av Marco Polo. Under resans gång serveras en sexrättersmeny fylld av 
överraskningar för alla fem sinnen. Efter stor succé i Dubai lanseras nu 
konceptet i Europa – och världens minsta kock letar en lokal i Stockholm. 
Intresserade restauranger är välkomna att ansöka. 
 
Dinner Time Stories bjuder på ingredienser för människans alla fem sinnen och tar 
middagsupplevelsen till en helt ny nivå. Genom en teknik som kallas skullmapping skapas 
en illusion av 3D, där den 58 millimeter långa Le Petit Chef gör entré på middagsbordet – 
och drar middagsgästerna in i en kulinarisk historia som delas över borden.  
 
– I motsats till andra middagsupplevelser har vi skapat en historia kring måltiden. 
Konceptet är ett bevis på att människor, utöver högkvalitativ mat, söker efter annorlunda 
och unika inslag till sina matupplevelser. Underhållningen fascinerar våra gäster, säger 
Nadine Beshir, producent av Dinner Time Stories.  

Med start i Frankrikes Marseille tar Le Petit Chef gästerna med ut i världen på en resa i 
Marco Polos fotspår och världsdelar besökta av den kända upptäckaren. Gästerna bjuds på 
en sexrättersmeny och intryck där syn, hörsel, känsel, lukt och smak får samverka. Musik, 
dekorationer, stämning och maträtter förändras med historiens olika kapitel – och gästerna 
sveps med när världens minsta kock flyger på drakar, badar i kryddor och färdas på skepp 
över haven.   
 
Just nu är gourmetupplevelsen tillgänglig i Dubai och Abu Dhabi – och i oktober blir Berlin 
den första europeiska staden att välkomna världens minsta kock. Ytterligare lanseringar 
planeras i Europa – och härnäst, i november, väntar en lansering i Stockholm.  
 
Den innovativa middagsshowen har speciellt utformats för grupper och passar både vuxna 
och barn. Bakom konceptet står Filip Sterckx och Antoon Verbeeck, grundare av 
Skullmapping i Belgien.  
 
 
Hotell och restauranger kan ansöka genom att kontakta: 
Maja Adersten, Founder & Consultant 
Adersten/Norlin Communications 
maja@aderstennorlin.com / 070 280 79 74 
 
 
Om Dinner Time Stories – Le Petit Chef 
Dinner Time Stories är ett innovativt restaurangkoncept. Genom en teknik som kallas 
skullmapping skapas en illusion av 3D på middagsbordet. Gästerna får följa med världens 
minsta kock, Le Petit Chef, ut i världen på en kulinarisk resa i fotspåren av Marco Polo. 
Under resans gång serveras en sexrättersmeny fylld av överraskningar för alla fem sinnen 
– och musik, dekorationer, stämning och maträtter förändras med historiens olika kapitel. 
Bakom konceptet står Filip Sterckx och Antoon Verbeeck, grundare av Skullmapping i 
Belgien. 
 
http://www.dinnertimestory.com/ http://www.lepetitchef.com/ 


