Samfundsværdi (CSR)
Fondens overskud bruger
vi vores almennyttige
arbejde for børn og unge
med handicap.

Konfirmation - 2020
Gældende priser for konfirmationer i 2020 (Det tages forbehold for prisjusteringer på drikkevarer og eventuelle statslige afgifter).

Forretter
Fiskevariation med laks, tigerrejer og tunmousse med urteskum, urter og
sprødt.

Hele pakken inklusiv alt i 5 timer

Lakseroulade med Ricottacreme, små sprøde salater og sauce verde.

Velkomstdrink, 3 retters menu, vand, øl, husets
vine, 1 glas dessertvin, kaffe/the med
hjemmebagte småkager og ”Farvel og tak” mad.

Bresaula m/sprød ramsløgsbruchetta, parmesan og sprøde urter.

Pr. person, kr. ..............................................................

Hovedretter
Hovedret som buffet med 2 slags kød (vælg):
Helstegt højrebsfilet, krydderstegt kalkunbryst, urtefaseret svinefilet,
lammeculotte m/rosmarin eller urtebraiseret oksesteg.
Melonsalat med feta og ristede græskarkerner, stor blandet grøn salat med
mormordressing og penne vendt i urteolie med bagte tomater.
Ristede petit kartofler og god hjemmekogt sauce.

Desserter
Hjemmelavet islagkage med chokolade og bær ledsaget af bærcoulis og sprødt
Produktark/konfirmation 2019 - 2020.02.24

Desserttallerken:
Chokoladebrownies, vanilleparfait og frisk frugt
Cremet nougatmousse med hindbærcoulis, syrlig sorbet og koraltuilles.

Farvel og tak for i dag
Hotdogs med det hele.
Byg selv sandwich med pulled pork.
Coleslaw eller tarteletter med høns i asparges.

Børn u/12 år minus 25%

635,00

Konfirmation afregnet efter forbrug
3 retters menu, pr. person (børn u/12 minus 25%), kr. ......................... 345,00
Velkomstdrink, pr. glas, kr. ....................................................................... 50,00
Husets vine (vinkort fremsendes gerne), pr. flaske, kr. ......................... 255,00

Husets dessertvin, pr. glas, kr. .................................................................. 55,00
Sodavand, kr. ............................................................................................ 28,00
Øl, kr. ........................................................................................................ 35,00
Kaffe/the med hjemmebagte småkager, pr. person, kr. ........................... 35,00
Farvel og tak mad, kr. ............................................................................... 65,00

Overnatning i forbindelse med fest
Enkeltværelse, incl. morgenbuffet, pr. person, kr. ................................ 350,00
Dobbeltværelse incl. morgenbuffet, pr. person, kr. .............................. 250,00
Afbestillingsregler;
I tilfælde af afbestilling, som foretages 8 uger før festen, betales intet gebyr.
Ved afbestilling 7-4 uger før festen betales 40% af den bekræftede pris.
Ved afbestilling 3 uger før festen betales 75% af den bekræftede pris.
Ved afbestilling 24 uger før festen betales 100% af den bekræftede pris.
Afbestilling af 5% af det i ordrebekræftelsen anførte deltagerantal kan dog ske omkostningsfrit inden 24 timer før festen, for så vidt angår fest i weekends eller på helligdage dog
kun indtil kl. 10.00 den umiddelbart forudgående hverdag. Derefter faktureres afmeldte
eller udeblevne deltagere til fuld pris.
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