SELSKABSMIDDAGE
HELAFTENSARRANGEMENTER
Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores selskabsforslag.
Vore smukke lokaler rummer op til 350 personer til spisning og indtil 1000 til reception - i flere etager.

Selskabsmiddagene er opbygget med priser, så der frit kan sammensætte et arrangement, som passer til den enkelte anledning.
Der kan med fordel vælges et af vores faste arrangementer.
Vore syngende tjenere er klar til at underholde under et hvert arrangement hvor dette måtte ønskes.
Alle vore lokaler fremvises gerne efter forudgående aftale.
Vi står naturligvis til disposition med råd og vejledning vedrørende menuvalg, vine, bord-opstilling, musik, underholdning, fotograf m.v.
Vi hjælper gerne med det ”lille ekstra” eksempelvis bryllups-/fødselsdagskage, eller andet som kan gøre dagen helt speciel.
Vi afvikler også receptioner, konferencer, udvikler unikke mødepakker samt individuelle arrangementer fra ganske få deltagere og op til 1000.

Venlig hilsen

Det Ny Teaters Arrangementsafdeling

Ouverturebuffet
(Siddende buffet minimum 40 kuverter)

Tallerkenserveret forret til buffet – Der vælges den samme forret til hele selskabet
Der vælges forret fra periodens gældende a la carte kort

Buffet
Sæsonbestemt

Buffet med forret kr. 378,- pr. kuvert
Buffet uden forret kr. 298,- pr. kuvert

Da capo con moto I
(stående receptionsbuffet – mætter som ”let frokost”)
Minimum 50 kuverter
4 forskellige retter med fisk, kød og/eller grøntsager (køkkenchefens forslag efter sæson)
Ost med passende garniture
En sød afslutning
Brød og smør
Kr. 258,- pr. kuvert

Da capo con moto II
(stående receptionsbuffet – ikke et måltid)
Minimum 50 kuverter
4 forskellige små retter med fisk, kød og/eller grøntsager (køkkenchefens forslag efter sæson)
2 slags ost med passende garniture og hjemmelavet hvedeklids knækbrød
Brød og smør
Kr. 198,- pr. kuvert

DIVERSE PRISER
Det Ny Teaters vine

pr. fl. kr.
pr. gl. kr.

264,00
55,00

Flaskeøl
Fadøl
Mineralvand

pr. fl. kr.
pr. gl. kr.
pr. fl. kr.

35,00
35,00
30,00

Alm. spiritus
Alm. spiritus
Luxus spiritus

pr. 3 cl. kr.
45,00
pr. fl. kr.
950,00
pr. fl. kr. 1.300,00

Kaffe/the
Petit Fours
Chokolade

pr. prs. kr.
pr. stk. kr.
pr. stk. kr.

Cognac VSOP

pr. 3 cl. kr.
pr. fl. kr.
pr. 3 cl. kr.
pr. fl. kr.
Efter aftale
Leje pr. prs.

Alm. likør
Garderobe
Dekorationer

SE HELE VINKORTET PÅ www.teaterkaelderen.dk

35,00
18,00
12,00
50,00
1050,00
40,00
900,00
30,00

