Priser pr. 1. Januar 2014
Velkomstdrinks
Kirr Royal
(solbærlikør og mousserende vin)
The Bubble Peach
(Mousserende vin med ferskensmag)
Pr. glas

kr. 35,00

3 retter valgt fra
Menu A kr. 278,00
Menu B pr. kuvert kr. plus kr. 60.00
Menu C pr. kuvert plus

kr. 110.00

v/ min. 15 kuverter
Børn under 12 år spiser med for ½ pris

Vin ad libitum pr. person til maden
Vinarrangement 178,00
Vinarrangement 2 kr. 232.00 Vinarrangement 3

kr. 278.00

( 3- 4 timer)

Priserne inkluderer
Opdækning med sølvtøj, levende lys, blomster, invitationskort, moms og betjening.

Priserne er netto kontant ved festens afslutning. Kreditkort, udover Dankort, modtages ikke.
Denne prisliste annullerer alle forudgående priser.
Disse priser er baseret på et 7/8 timers festarangement min 15 cov.

Selskabsmenúer
Vi tilbyder følgende feks.:
5 timers arrangement velkomst drink, 3 retter fest menu A, Vin arrangement no. 1 og kaffe fra
kr.525.00 pr cov.

Hverdags arrangement se andet sted under priser

8 timers totalarrangement:
velkomst drink, 3 retter fest menu A, Vin arrangement no. 1 og kaffe, fri fadøls bar samt natmad.
inkl. Levende lys, blomster efter årstid men excl. Musik
fra kr.675,00 pr. cov. Overtid kan købes.
Priserne er baseret på min 20 cov, er De min dre finder vi en løsning.

Er Deres selskabs arrangement større end 50 cov., har De Karetmagerens Hus for Dem selv den
pågældende dag.

Priser iøvrigt
(priserne er pr kuvert i forbindelse med arrangement)
Kaffe med småkager,

kr. 46,00

cognac eller likør 1 gang pr stk.
Bar

2/3 timer

kr 36.00
kr.122.00

med fadøl, husets rød og hvidvin, vermouth og div.alm.sodavand
Natsuppe efter ønske

kr. 69,00

Klar suppe med kød-og melboller og flùtes
Legeret asparges- eller champignonssuppe med flùtes Gullasch-suppe med ostegratinerede flùtes
Frikadeller med kartoffelsalat
Æggekage med bacon, rugbrød og rødbeder

kr.69,00
kr. 69,00

Natbuffèt

kr. 99.00

med skinke, biksemad med spejlæg, lun leverpostej, lune frikadeller, brie-ost, samt surt, brød og
smør
…………………………………………………….
Har De andre ønsker ang. Deres fest-arrangement, så lad os sammen finde en løsning.
Medlem af Horesta

Vi glæder os til at se Dem
Med venlig hilsen
Gert Larsen

