Aftale seddel til brug ved fester på Duegården. Flade Klit 11, 7900 Nykøbing Mors.
Tlf: 97740061
Email adresse: duegaarden@mail.dk
Disse spørgsmål hjælpes vi ad med at få besvaret ved indgåelse af aftalen om at leje stedet.
Navn på lejeren:
Anledning til festen - priser på festmenu og andre serviceydelser:
Adresse:
Postnummer:
Telenummer:
E-mail adresse:
Datoer for opholdet:
Antal voksne:
Antal børn, evt. børnestole?, evt. weekendsenge?:
Leje af stedet. Pris:
Depositum for reservation af dato: 2000,Festmenu: Pris? Koncept!
Senest afbud for antal personer en uge før. D. xx
Normalopstilling. Op til 30 personer 00 ,Fest/bordopstilling:
Festopdækning m. duge+deko osv:
Ankomst tidspunkt?
Er der aftalt noget om ekstra frokost eller eftermiddagskaffe?
Afrejse tidspunkt?
Er der ønsker med hensyn til farven på duge. Hvide eller vinrøde:
Ønskes velkomstdrink:? + Kl.
Tidspunkt for forret:?
Forret Buffet nr. ?:
portions- anret. + 10,Tidspunkthovedret ?:
Hovedret buffet nr. ?
Tidspunkt dessert ?
Dessert buffet nr. ?
Vegetar + 25,- pr person ved under 10 person.
Hvid Cotes Du Ventoux: 75cl
Rød: Cotes Du Ventoux: ,- 75cl
Rød: Cotes Du Ventoux superior. 75cl
Rød: Sabran 75cl
Dessert: Muscat (Alsace) 75cl
Champagne: 75cl
Cognac: 2cl

Thisted øl fra 15kr. til 25 kr Thy vand 12.50
Ønskes det, kan vinen blive åbnet af personale i X antal timer: + 20,- pr. flaske.
Tidspunkt for pålægning af bordkort.
Man samler sammen bordvis. Så bliver tallerknerne afhentet i 3 timer v. 3 retter
Ønskes ekstra tjener til afrydning og oprydning og service?
Antal ekstra timer ud over 3½ timer.10,- pr kuvert pr time
Hvad tid slutter serveringen/ spisningen?
Tagselv natmad. man afrydder selv på rullebord.
Toastmaster? Ved fester sætter man sig til bords 10 min før menuen starter.
Skal der være velkomsttale? Hvornår?
Underholdning planlægges til efter middagen (efter 2. ombæring)og efter indsamling af tallerkner.
Skal der danses og i hvilket rum?
Gavebord?
Morgenbuffet Kl.? (1 time )
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