Receptionsbuffet
Fingermad (OBS ikke mættende)
Laksemousse med massere af dild
Andemousse med rugbrødskiks
Nødder med røg og salt
Salat på glas
Små oksedelle
Vesterhavsost
Mine små kransekager
Romkugler
kr. 140 pr. cov.

Det med småt.
•Ved bestilling af mad ud af huset til selskaber er antallet min. 12 voksne personer.
• Tilbud er gældende I 14 dage fra det er sendt. Ellers kan tilfælde være jeg tager et andet selskab
ind. Så I må meget gerne skrive ja tak eller nej tak til mit tilbud!
• Bestilling af mad til selskab skal ske min. 1 uge før.
(Ellers er der en del råvarer jeg ikke kan få, da det skal forudbestilles!)
• Vi laver gerne veganer/vegetar og andet specielkost mod et tillæg på kr. 50 pr. cov.
• De kan ændre kuvertantal 5 hverdage før arrangementet. Skulle der være afmeldinger efter de 5
dage betales der stadig for de afmeldte cov.
•Børn er fra 3-12 år og kan få det samme som de voksne, dog halv portion og halv pris.
• Vi leverer gerne maden, dog tager vi penge for kørslen (Kalundborg kr. 200, omegen kr. 250+)
Servicen kan leveres tilbage eller afhentes efter aftale og med på et kørselsgebyr fra kr. 150
• Maden til buffet bliver anrettet på min porcelænsfade og skåle m.m. Som er lige klar til at stille på
buffeten. Dog skal brødet skæres, og det varme i termokassen også lige skæres. Der medfølger
manual.
• Servicen skal vaskes ellers pålægges der et tillæg, på 5,- kr. pr. stykke beskidt service.
• Ved smadret service tillægges en ekstra regning på genstanden.
Hvis de ønsker kokke eller tjenere m.m. med til at lette arbejdet til deres arrangement, kan vi
hjælpe med det.
• Kok til arrangement er 350,- kr. pr. time + moms
• Tjener til arrangement 220,- kr. pr. time + moms (1 tjener til 10-16 gæster, 2 tjener til 16-30
personer osv.)
• Betaling af maden, betal over mobilpay, kontant eller netbank

