BRUNCH BUFFET
Her er hvad I kan få på brunch buffeten:
•

Røræg

•

Bacon

•

Brunchpølser

•

Hjemmelavet tunmousse

•

Stegte kartoffelbåde og champignoner

•

Ost, smør, marmelade

•

Frugt fad, yoghurt med hjemmelavede mysli

•

Hjemmebagte pandekager (amerikanske med sirup)

•

2 slags tærte, grøn salat, humus

•

Rugbrød, friskbagt brød (fransk og grov)
Juice, kaffe, te

•

Pris pr. person er:
•

270,- ved minimum 20 personer (over 5 år)

•

225,- ved minimum 30 personer (over 5 år)

•

200,- ved minimum 50 personer (over 5 år).

•

Børn under 5 år er halv pris og babyer gratis

Prisen inkluderer leje af lokale med betjening i 3 timer, klargøring af mad og lokaler samt
oprydning og rengøring. En ekstra time koster 600 kr.
Vi en non-profit café med det formål at støtte velgørende formål, så når I holder festen hos os
støtter I samtidigt trængende mennesker. I kan læse mere om os på: www.sweetsurrender.dk.
Mvh, Julia (cafébestyrer)

FROKOST BUFFET
Her er hvad I kan få på frokost buffeten:
•

Varm leverpostej med bacon og champignon

•

Hjemmebagte pizza snegle (med og uden kød)

•

Kyllingelår

•

Hjemmelavet tunmousse

•

Hjemmelavet æggesalat

•

Hjemmelavet kartoffelsalat

•

Hjemmelavet pastasalat

•

Hjemmelavet humus

•

Grøn salat

•

2 slags tærte

•

Rugbrød, friskbagt brød

•

Juice, kaffe, te

Pris pr. person er:
•

295,- ved minimum 20 personer (over 5 år)

•

250,- ved minimum 30 personer (over 5 år)

•

225,- ved minimum 50 personer (over 5 år).

•

Børn under 5 år er halv pris og babyer gratis

Prisen inkluderer leje af lokale med betjening i 3 timer, klargøring af mad og lokaler samt
oprydning og rengøring. En ekstra time koster 600 kr.
Vi en non-profit café med det formål at støtte velgørende formål, så når I holder festen hos os
støtter I samtidigt trængende mennesker. I kan læse mere om os på: www.sweetsurrender.dk.
Mvh, Julia (cafébestyrer)

