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FESTVÅNINGSPAKET
FESTMENY
ALLMÄNNA VILLKOR

Samtliga priser är
inkl. moms
2
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FESTVÅNINGSPAKET
Guld | 550 kr/person
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―

Trerättersmiddag

―

2 st öl/cider alternativt 1/2 flaska husets vin

―

Kaffe

―

Egen matsal

―

Vacker dukning

―

Serveringspersonal

―

Öppet t.o.m. 24.00 (tid därefter debiteras med 1 000 kr/timme)

Diamant | 750 kr/person

Brilliant | 950 kr/person

―

Mousserande fördrink

―

Champagne med kanapé

―

Trerättersmiddag

―

Trerättersmiddag

―

Vinpaket, 3 glas

―

Vinpaket, 3 glas

―

Kaffe

―

Kaffe

―

Egen matsal

―

Vickning (korv med bröd)

―

Vacker dukning

―

Egen matsal

―

Serveringspersonal

―

Vacker dukning

―

Öppet t.o.m. 24.00 (tid därefter
debiteras med 1 000 kr/timme)

―

Serveringspersonal

―

Lokal för dans & barservering

―

Öppet t.o.m. 01.00
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FESTMENY
FÖRRÄTTER
Vegetarisk
―

Smörbrynt sparris, champagnevinegrette, parmesan samt rostade solroskärnor
Fisk

―

Räk- och kräftskagen med forellrom, surdegsbröd och plocksallad
Kött

―

Lättgravad oxfilé, ruccola, färskostkräm serveras med pinjenötter

VARMRÄTTER
Vegansk
―

Hemlagade kikärtsbiffar, rostad blomkålscrème, bakad rotselleri och sotad kål
Fisk

―

Halstrad lax, champinjoncréme, picklad smålök, brynt smör serveras
med potatisterrine
Kött

―
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Helstekt oxfilé, potatiskaka, prästost, madeirasås och säsongens gröna

DESSERTER
Vegansk
―

Kokospannacotta, variation av björnbär
Övriga

―

Mörk chokladtryffelkaka, chili, päroncognacskräm och brynt brödströ

―

Citron- och limecheesecake
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ALLMÄNNA VILLKOR
Betalningsvillkor – Betalning sker med kontokort eller efter kreditupplysning mot
faktura med betalningsvillkor 20 dagar netto. Dröjsmålsränta utgår vid försenad
betalning.
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om
deltagarna i tillställningen skall betala något var för sig, skall beställaren informera
deltagarna till exempel på inbjudningskort, kallelse ange vad beställningen inkluderar och vad deltagarna själva ska betala av tillkommande kostnader.
Har avtal träffats om betalning mot faktura ska full likvid erläggas inom 10 dagar
ifrån fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad.

CATERING
Beställningsvillkor – Alla beställningar ska vara inkomma och bekräftade av oss
senast två vardagar innan leveransdatum via mejl:
LiU: linkopingcatering@nordrest.se alt. telefon: 0722 39 61 49
Matverkstan: matverkstan@nordrest.se alt. telefon: 0768 00 37 07
Skador – Skadat, krossat eller borttappat gods debiteras.
Leverans – Vi levererar till önskad plats och tid, alla dagar i veckan, inom LiU eller
Tekniska verken, annars enligt överenskommelse. Vill ni kan ni även hämta och
lämna allting själva på våra restauranger. I samtliga rätter vid catering
ingår engångsmaterial.
Normal leveranstid är 07.00-16.00, vardagar. Övrig tid utgår en leveransavgift
på 650 kr/timme.
Avbokning eller minskning av gäster – Färre än 50 gäster: avbokning sker minst
fem dagar innan beställningen. Minskningen måste godkännas av oss annars utgår
full betalning för våra direkta kostnader.
Fler än 50 gäster: avbokning sker minst 10 dagar (vardagar) innan beställningen
annars utgår full betalning. Minskningen måste godkännas av oss annars utgår full
betalning för våra direkta kostnader.
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FESTVÅNING
Beställningsvillkor – Alla beställningar ska vara inkomma och bekräftade av oss
senast två veckor innan evenemanget via mejl: universitetklubben@nordrest.se alt.
matverkstan@nordrest.se
14 dagar innan evenemanget ska bekräftat antal samt specialkost vara oss till
handa. Ändringar efter det datumet ska bekräftas av oss.
Avbokning eller minskning av gäster – Avbeställning: Fram till 4 veckor innan
ankomst utan kostnad. 3 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade/bekräftade
priset. Mindre än 14 dagar före ankomst: Full debitering.
Minskning av gästantal: 2–4 veckor innan ankomst: minskning av 10% av gästantalet
utan kostnad. Mindre än 1 vecka: Full debitering.
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KONTAKT
Mejl:
linkopingcatering@nordrest.se
matverkstan@nordrest.se
Telefon:
Universitetsklubben/LiU: 0722 39 61 49 alt.
Matverkstan: 0768 00 37 07
Hemsida: hors/linkoping.se

