På Nxtdoor
DATO:
LOKALE: NXT DOOR
ANLEDNING:
NAVN:
EVT. FAKTURETINGSINFO:
EMAIL:
TELEFON:
ANTAL GÆSTER: (LÅSES EN UGE FØR)
TIDSRUM FRA:
TIL:
*TILBUDDET ER GÆLDENDE TIL:
BETALT
INDHOLD AF SELSKABSLØSNING:
Aperitif: Mousserende vin (ude hvis vejret er godt)
Snacks: Saltede mandler og udvalg af oliven
Menu: 6 Social Dining serveringer (Jf. Menukortet for sæsonen)
Evt. hensyn:
Hvidvin: Huset vin - ad libitum fra middagen serveres
Rødvin: Huset vin- ad libitum fra middagen serveres
Øl: Udvalg af Ugly Duck - ad libitum fra middagen serveres
Anden drikkelse: Sodavand og isvand - ad libitum fra middagen serveres
Kaffe: Stempelkander anrettet på baren
Fri bar: Øl, Vin, sodavand og drinks bar af fire timer fra kl. 22-02
Natmad: Udvalg af vores stenovnsbagt pizzaer

Tilbudspris: 1295,- kr pr kuvert. Inkl moms, indeholde følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokaleleje i 8 timer med alt inventar, borde, stole mv. (mulighed for forlængelse)
Snacks og Mousserende til velkomst (Mulighed for champagne eller Aperol spritz)
Middag med 6-retters social dining; 2 Forretter, 2 hovedretter og 2 desserter, serveret
på fade ved bordet eller en 3-retters menu
Hvid og hvidvin, fadøl, sodavand og postevand hele aftenen
Fri bar med udvalg af 4 drinks i 4 timer fra 22.00-02.00 (Mulighed for tilkøb af drinks
samt forlængelse)
Natmad/ Italienske stenovnspizzaer
Alt personale til afvikling og administrative arbejdstimer, fremvisnings tid mv
Klargøring, opdækning, rengøring
Service og glas til hele festen

BEMÆRKNINGER:
*Antal gæster samt menu låses senest 1 uge før afholdelse af arrangementet. *Efter tilbuddets udløb uden accept, kan vi ikke garantere, at
lokalet stadig er ledigt. *Sker en aflysning 2 uger før afholdelse af arrangementet, er vi nødsaget til at fakturere med 50% af arrangementets
pris. Aflyses arrangementet mindre end 1 uge før afholdelse betales hele arrangementets pris.
Reservationsgebyr: Aftalen bekræftes og datoen reserveres endeligt ved indbetaling af standard gebyr: 10.000,-

Copenhagen gourmet ApS By Kasper Rune Sørensen
Bank: Jyske Bank Reg: 7312 Konto: 0001053455

På Nxtdoor
MULIG TILKØB:
Aperol Spritz eller opgradering til champagne til velkomst 35,- kuverten (pålægges
hele selskabet)
San Pellegrino dansk vand 25- kuverten (Pålægges hele selskabet)
Blomsterdekoration: 145 kr. pr vase anden pynt kan tilkøbes ved særlige ønsker, I
naturligvis velkomne til at medbringe Jeres egne
Bryllupskage: 95,- kr. pr. kuvert
Ekstra åbningstimer: 2500,- pr. time
Tilkøb af ’fri bar’: 75,- kr. pr. åbningstime/pr. kuvert
Tilkøb af ekstra drinks: 75,- kr. pr styk /pr kuvert
DJ & Musik: Vi kan facilitere en kontakt til vores DJ.
Leje af Soundbox: 550,- kr. ellers er I naturligvis velkomne til at medbringe Jeres egen

DRINK MENU
vælg 4 til fri bar kl.22:00-02:00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GIN & TONIC – Hendricks Gin, Fever tree tonic, Lime
MOSCOW MULE – Vodka, limesaft, gingerbeer, lime
DARK & STORMY - Mørk rom, limejuice, ginger beer, lime
TOM COLLINS – Gin / Lys rom, citronsaft, sucker, danskvand, citron
NEGRONI – Gin, Campari, Vermouth
OLD FASHION – Markers Mark Whiskey, rørsukker
BRAMBLE – Gin, Crème de Mure, Lime
GIN HAZZ – Gin, Lemon sodavand, mangosirup
PASSION SOUR – vodka, sucker, Passionsaft, lime
WHITE RUSSIAN – Vodka, Kahlua, mælk

BEMÆRKNINGER:
*Antal gæster samt menu låses senest 1 uge før afholdelse af arrangementet. *Efter tilbuddets udløb uden accept, kan vi ikke garantere, at
lokalet stadig er ledigt. *Sker en aflysning 2 uger før afholdelse af arrangementet, er vi nødsaget til at fakturere med 50% af arrangementets
pris. Aflyses arrangementet mindre end 1 uge før afholdelse betales hele arrangementets pris.
Reservationsgebyr: Aftalen bekræftes og datoen reserveres endeligt ved indbetaling af standard gebyr: 10.000,-

Copenhagen gourmet ApS By Kasper Rune Sørensen
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