Svinninge sportscenters
Cafeteria


Hos os er festen i gode hænder.....
Familiefester, fødselsdage, konfirmationer, barnedåb, receptioner, j ubilæer,
begravelse bisættelse m.m.

Hold din fest
i Svinninge sportscenters
Cafeteria



Vi har lokalerne til din næste fest og kan klare alt omkring forplejning m.m.
Vi har god erfaring med at afvikle såvel mindre som større arrangementer – så
tøv ikke med at kontakte os.
Svinninge sportscenters Cafeteria
Tlf. 5136 3423 / 4056 4848
info@cafegrill.dk

Svinninge sportscenters
Cafeteria
Byder velkommen til gennemgang af vores menukort og
ordensreglement.
Måtte du have ønsker, som ikke fremgår heraf, håber vi at du vil kontakte os,
således at vi i samarbejde kan skabe de absolut bedste rammer for din/jeres
fest eller arrangement.
Når du/i holder fest i Svinninge sportscenters cafeteria behøver værten ikke
tænke på det praktiske det klarer vi:
Ved bestilling af fest- og arrangement menuer gælder følgende:
● Forudbestilling minimum 5 dage før – Minimum kuvertantal 25.
● Alle priser er pr. Kuvert/person.

● Børn 0-2 gratis, børn under 12 år betaler ½ pris, ifølge med 25
betalende voksne ellers fuld pris.

● Alle vore priser er inklusive opdækning med duge, servietter og lys.
● Ønsker til farve på dug og lys aftales nærmere.

● Antal kan ændres indtil 6 dage før levering / arrangementets dato. Efter
dette tidspunkt kun hvis antallet øges.

Priserne indeholder ikke:
● Blomster som afregnes til dagspris (eller leveres af arrangøren selv)

● Servering er ikke indeholdt – priserne tager udgangspunkt i at maden

anrettes på en buffet. Ønskes fad servering ved bordene, kan dette ske
mod merpris.

● Hvis man efter aftale selv medbringer dele af forplejningen (evt. dessert,
småkager, slik osv.) må der påregnes en merpris.

● Rengøring udover det normale såsom konfetti, bordbomber, ris, opkast
mv. Pris 1500kr.

Lokaler betales således:

Priser er for periode på 7 timer – eksempelvis fra kl. 18.00 til k
 l. 01.00.
Brunch påregnes 3 timer fra start – eksempelvis fra kl. 10.00 til kl. 13.00.
● Multisalen med plads til op til 200 personer pris 1000 kr.

● Møde/festlokale med plads til op til 80 personer pris inkl.
● Møde/festlokale med plads til op til 25 personer pris inkl.
Gaver:
Opbevaring af gaver og andre værdiggenstande i festlokale og garderobe er på
eget ansvar.
Proppenge:
Hvis du/i selv ønsker at tage vin med, opkræver vi  i henhold til dansk
lovgivning proppenge, som udgør kr. 120,- per skænket flaske.
Reservation:
v/selskaber over 25 personer. Når du/i har fundet en dato og bestiller en fest,
sender vi en skriftlig bekræftelse, som skal underskrives og returneres

hvorefter reservationen er bindende for begge parter. I den forbindelse tager
vi et reservations- gebyr på kr. 95,- pr. Couvert, som naturligvis bliver
modregnet den dag du/i afregner for festen.
Afregning:
Fakturabeløbet afregnes netto kontant ved festens afslutning, medmindre
andet er aftalt. De kan betale med Dankort, Mobilepay eller kontanter.

Arrangement:
Tid:
Menu:
Antal voksne:
Antal børn:

Svinninge Sportscenter

Arrangøren.

Cafeteria

Thomas Birch

_____________________

______________________

