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Der tages forbehold for ændringer og i forhold til dagens leveringer. 

 

Mindehøjtid
Min. 20 betalende gæster – (max. 80 gæster) 
Endeligt antal deltagere 2 dage før – mulighed for at tilføje flere gæster på dagen.  
Varighed 3 timer i eget lokale, herefter lokaleleje pr. time 
Betjening, opdækning & rengøring 
Servietter & enkelt blomst i vase 
Isvand på bordene 
 

Mindesammenkomst nr. 1 
Friskbagt bolle med ost, skinke & marmelade 
Hjemmebagt kage eller kringle efter aftale  
Fri Sort kaffe & the, mælk, fløde & sukker 
Fri drikkevarer buffet med øl, husets vin & sodavand/juicer  245,- pr. kuvert  
      Børn 4-12 år er 50% 
      Børn 0-3 år er gratis 
Mindesammenkomst nr. 2 
3 slags smørrebrød el. sandwich på buffet efter aftale  
Hjemmebagt kage eller kringle efter aftale  
Fri Sort kaffe & the, mælk, fløde & sukker 
Fri drikkevarer buffet med øl, husets vin & sodavand/juicer  325,- pr. kuvert  
      Børn 4-12 år er 50% 
      Børn 0-3 år er gratis 
Mindesammenkomst nr. 3 
Let buffet med oste & charcuteri fra nær & fjern - Friskbagt brød & tilbehør med salt, sødt & sprødt  
Hjemmebagt kage eller kringle efter aftale  
Fri Sort kaffe & the, mælk, fløde & sukker 
Fri drikkevarer buffet med øl, husets vin & sodavand/juicer   395,- pr. kuvert  
      Børn 4-12 år er 50% 
      Børn 0-3 år er gratis 
 

Medbring egen kage/slik/snacks (service charge)   25,- pr. kuvert 

Proppenge ved egen medbragt vine    285,- pr. fl.  
 
 

Lokaleleje efter 3 timer: 
Restauranten       4000,- pr. påbegyndt time 

Grøn stue      2000,- pr. påbegyndt time 
Blå stue      1000,- pr. påbegyndt time 
Gul stue      1000,- pr. påbegyndt time 
 
Ifm. lokaleleje efter 3 timer, kan det visse dage ikke lade sig gøre, grundet andre arrangementer & bookinger. 
Der kan dog indgås forudgående aftale om ekstra timer.  
Betaling er altid på dagen med kontant eller dankort.  
Der betales altid for minimum det angivende antal 2 dage før og derudover ekstra optalte deltagere på dagen.   

 


