Efterårs gruppe tilbud
min. 25 personer
Har man noget som skal fejres lidt uformelt, eller vil man arrangere noget for sin medarbejdere eller
forening, så har vi her nogle gode tilbud, som kan sammensætte efter sine egne ønsker. Man sidder i
restauranten, sammen vores andre gæster, men I får bare en lidt speciel behandling:)



Velkomst – 229,- pr. flaske. (Kan fås hele året rundt)
o Hvis man ønsker at starte med et glas bobler, kan vi tilbyde at der står nogle kolde flasker
Cava og lidt nødder på bordet når I ankommer. Det er en hyggelig start på dagen. Der vil
være en sodavand til børnene.



Madpandekagebuffet – 125,- pr./pers.
(Ikke i maj, juni, juli, august måned og ikke på fredag, lørdag, søndag og helligedage)
o Buffet med ad libitum madpandekager og en mixed salat med 2 slag dressing.
Buffet start senest kl. 17.30.



Dessert (Kan fås hele året rundt) – Voksne 75,- / børn under 10 år 50,o Ad libitum pandekager med hjemmelavet islagkage, serveret med marmelade,
chokoladesauce og sukker.



Dessert + kaffe (Kan fås hele året rundt) - Voksne 104,- / børn under 10 år 75,o Ad libitum pandekager med hjemmelavet islagkage, serveret med marmelade,
chokoladesauce og sukker. (Evt. tilvalg som skal bestilles på forhånd: frugtsalat 10,-)
o Ad libitum kaffe og the, 1 kop varm kakao med flødeskum til børnene.



Kaffe/the – 25,- (Kan fås hele året rundt)
o Her serveres der en ’tør kop kaffe’, der kommer kander på bordet, så man kan drikke al det
kaffe man ønsker.

OBS:
På lukkedage lukker vi gerne op for dig, men gruppen skal være på
min. 35 ’hele’ betalende gæster.
Har det vakt din interesse, er du meget velkommen
til at kontakte os pr. mail eller telefon, så kan vi lave en aftale som passer til
jeres behov.
Med venlig hilsen,
Herreen & Henk Vermeulen

