Mødeforplejningspriser – Agro Food Park 13 & 15
Gældende pr. 1. januar 2019
Bestilles via Pronestor. Kontakt os på reception@agrofoodpark.dk eller 87 40 66 40.
Vores kantineoperatør Fazer er altid klar til at give tilbud på specielle ønsker til forplejning og arrangementer som ikke fremgår af listen.
Drikkevarer
Kildevand, 0,33 l.
Sodavand, 0,25 l.
Sodavand, 0,5 l.
Kaffe & the
Mælk
Kaffe og the fra automat - pr. dag
Blandede sodavand, en hel kasse
Øl, 0,33 l.
Mousserende vin, 1 flaske
Rødvin, 1 flaske
Hvidvin, 1 flaske

Særligt, Agro Food Park 13
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

12,00
21,00
24,00
22,00
5,00
22,00
260,00
20,00
125,00
105,00
105,00

Mad
Formiddagsbuffet
Eftermiddagsbuffet
Gæst i medarbejderbuffeten
Stor mødesandwich
Rugbrødssandwich
Dagens Gæsteplatte
Morgenbasse
Kage
Smoothies / powerjuice
Boller med tilbehør
Sunde mødesnacks
Frisk frugt, udskåret
Sødt til kaffen: kuvertchokolade
Lagkage til 12 personer
Bradepandekage
Boller med kuvertsmør
Franskbrød, 1 helt brød
Rugbrød, 1 helt brød
Smør, ost, marmelade etc.
Frugt, hel

kr. 52,00
kr. 52,00
kr. 60,00
kr. 55,00
kr. 34,00
kr. 158,00
kr. 17,00
kr. 20,00
kr. 22,00
kr. 23,00
kr. 25,00
kr. 25,00
kr.
4,00
kr. 192,00
kr. 130,00
kr.
9,00
kr. 25,00
kr. 25,00
kr.
2,50
kr.
5,00

Gæstefrokostbuffet
kr.
Inkl. drikkevarer.
Serveres fra medarbejderbuffeten

78,00

Særligt, Agro Food Park 15
Gæstefrokostbuffet
kr. 155,00
Inkl. drikkevarer.
Serveres i gæstekantinen i AFP15.
Borde og stole
Bord (alm. eller café)
Ekstra stol

kr.
kr.

72,00
15,00

Timeassistance og administration
Assistance - Viceværter
pr. time

kr. 500,00

Assistance/servering m.m.
pr. minut

kr.

8,50

Administrationsgebyr
kr. 60,00
Pålægges ordrer som hentes i kantinen uden
at være bestilt på forhånd.
Leveringsgebyr til andre bygninger:
Aftales med kantinen
Lokaleleje
Størrelse:
0-6 pers.
7-18 pers
19-xx pers.

Hel dag:
kr. 1.200,kr. 2.000,kr. 3.000,-

Halv dag:
kr. 800,kr. 1.500,kr. 2.000,-

Deadline for bestilling er den foregående hverdag kl. 12.00.
Alle priser er ex. moms og pr. stk. / kuvert / enhed med mindre andet er angivet. Gældende til og
med 31. marts 2019. Der tages forbehold for ændringer og almindelige justeringer.

Alle varer er i udgangspunktet til afhentning i en af vores to kantiner, men mindre der på forhånd
bestilles assistance til levering, opdækning, afrydning m.m.
Bestilles der formiddags-, frokost- og/eller eftermiddagsbuffet serveres det centralt fra kantinen i
nummer 13 og kantine/mødegang i nr. 15. Der kan ikke leveres i mødelokalerne.
Vær venligst opmærksom på at kaffe/the til møderne skal bestilles. De kaffeautomater der er opstillet på gangene er til vores lejere og disses medarbejdere. Hvis store grupper af gæster tager kaffe
fra kaffeautomaterne, forbeholder vi os retten til at fakturere efter forbrug.

