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Övriga tjänster vid catering
Matpriser: 
Enl. bifogade catering-menyer eller bufféer (Hämtpriser)
 
Övriga tillägg, tex:
*Kaffe/thé m. mjölk och socker 15:- p.p.
*Dryck, Loka/Lättöl/läsk                                 20:-/st
 Ev. snittar till välkomstmingel:   18:-/st (36:- för två sorter osv.)

Här följer några förslag:
*Chèvrecrème och Parmaskinka på liten bruschetta *Tunnbrödsnitt m. rökt ren och pepparrot
*Mozzarella, tomat och basilika på pinne *Feta och melon på pinne *Gubbröra på kavring 
*Gravrökt lax på toastsnitt m. senapscrème  *Varmrökt laxmousse på Solmarkaknäcke osv.
*Nattamat: ex Janzons frestelse, varmkorv med bröd, Pytt i panna osv.

Hyrgods:
*Glas: Champagneglas, flera sorters vinglas, ölglas, vattenglas, Cognacskupor, likörglas, m.m.
*Porslin: Förrätt-, varmrätt-, desserttallrik, tårtassiette, kaffegods, vitt
*Bestick: 1/1- 1/2-bestick, dessertsked, kaffesked, (Gense Palace, kvalitetsbestick)
*Övrigt: Kandelabrar, 8 st, höga, för 5 ljus, salt och pepparkar, vattenkannor, vattenflaskor med patentkork, ,osv.
Pris: Från c:a 4:-/del.  
Hyr allt eller komplettera.
 
Dukar: 
Kvalitetspappersduk eller enklare duk och servetter i olika färger och kvaliteter 
kan vi inhandla enligt era önskemål hos vår grossist.
Vi har damastvävd textilduk, vit  till uthyrning:       prisex: duk 135x240cm:  90:-/st 

       135x180cm: 75:-/st
Vi har textilservett, vit eller beige till uthyrning:          servett c:a 50x50cm:  15:-/st
Enklare textilduk, elfenben (ljusbeige):           137x180cm:  60:-/st

Personal: 
Vi håller med serveringpersonal om ni önskar. 
Bröllopmiddag, födelsedag, firmafest, släktträff, föreningsmöte eller konferenser och kick-off; hur man vill ha upplägget 
skiftar beroende på vad man har för fest, och hur mycket man vill göra själv.
Hur mycket personal som behövs beror naturligtvis på antalet gäster, men även lokalen; tält, loge, bygdegård osv,
och på den service-grad det skall vara vid borden; skall all dryck serveras av personal eller skall 
dryck ställas ut på borden? Hur skall maten serveras: från fat, på tallrik eller  på buffé?  
Ja, detta är  lite praktiska detaljer som ju lite lättare tas upp vid ett planeringsmöte med oss, 
eller vid ett telefonsamtal, om Ni finner våra förslag som lockande.
Pris: fr. 350:-kr./tim./serveringspers.  eller enl. överenskommelse.

Transport:
Pris: 8:50 / km.  eller enl. ö.k. Leverans av mat och gods och ev hämtning av gods.
(Moms ingår i alla priser.)
 
Titta igenom våra förslag och hör av er till oss med eventuella frågor. 
Detta är bara förslag och tips så känn er fria att kombinera efter eget huvud.  
   
 Med hopp om återhörande,

Lotta Krosse Marklund och Robert Krosse

http://www.villafrojdekulla.se

