Lidos

JULEMENU
EGET SELSKABSLOKALE
På 1 sal. ligger vores selskabslokale med panoramaudsigt
over Vejle Å. Lokalet er godkendt til 60 spisende gæster,
og har eget anretter-køkken samt toilet med pusleplads.
Alle lokalets effekter kan frit benyttes (WIFI, projektor,
plasmaskærm og lydanlæg).
Selskabslokalet tilgås via den store trappe i foyeren eller
med husets elevator.
OPDÆKNING
Opdækning af dit selskab aftales efter ønske. Som standard har vi altid hvid opdækning – hvide duge, hvide
stearinlys og hvide servietter i kraftigt materiale.
Vi har altid 3-4 andre farver servietter på lager, som frit
kan vælges og det er også muligt at anskaffe specifikke
farvede servietter, hvis muligt fra vores leverandør.
DET PRAKTISKE
Lido Caféen sørger for alt fra klargøring, opdækning,
servering, afrydning, opvask og alt der i mellem således
I bare kan læne jer tilbage og hygge jer med jeres gæster.
Der vil være tilknyttet en eller flere tjenere under hele
arrangementet, som står klar til at opfylde jeres behov
og ønsker.
Parkering kan ske i Bryggen (første 2 timer er gratis), eller
på posthusgrunden 100 m fra Lido Caféen, hvor I også
finder et større antal gratisparkeringer – Dog råder vi
vores gæster til at aflæse skiltningen nøje inden parkering.
I SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ…
★ Menuen serveres for selskaber over 20 personer.
★ 	Ved bestilling under 25 kuverter (voksne) påregnes der
et lokaleleje á 1.500,★ 	Arrangementet bekræftes først ved modtagelse af indbetalt depositum.
★ 	Estimeret antal gæster meddeles med det samme.
★ 	Endeligt antal gæster samt ændringer skal meddeles
senest 10 dage før datoen for arrangementet. Herefter
er aftalt arrangement bindende.
★ 	Afmelding skal meddeles senest 10 dage før datoen for
arrangementet. Overskrides denne frist opkræves der
50% af den estimerede pris for arrangementet.
★ 	Ved udeblivelse fra arrangementet opkræves der 100%
af den estimerede pris for arrangementet.
MAD
Vi bestræber os på at tilberede og anrette en julebuffet
lavet på de bedste råvarer og vores kokke engagerer sig
100 procent i at lave det bedste måltid... hver gang!
DEPOSITUM OG AFREGNING
Vi bekræfter først selskabet ved modtagelse af et depositum á 50% af det estimerede beløb for hele arrangementet
(udgangspunkt i anslået deltagerantal). Sidste del betales
på selve dagen.

MENUEN VIL BESTÅ AF FØLGENDE
Forret
Klassisk marinerede sild med hjemmelavet karrycreme
Gravad laks med sennepsdressing
Paneret rødspættefilet med remoulade og citron
Lun leverpostej med bacon og svampe
Æg og rejer med citron og mayonnaise
Serveres med rugbrød, surdejsbaguettes og smør
Hovedret
Ribbensteg og brunede kartofler
Hvide kartofler med julesauce
Stegt andebryst med rødkål
Stegt julemedister med gammeldags hvidkål,
sennep og kanelsukker
Serveres med rugbrød, surdejsbaguettes og smør
Dessert
Ris a la mande med lun kirsebærsauce
VI GIVER DERUDOVER 1 FL. SNAPS PR. 10. GÆST.
Tilkøb jeres mandelgave: +10,-/kuvert
TILKØB
Velkomstdrink +49,-/kuvert
Et udvalg af Arla Unika oste med nødder +79,-/kuvert
Kaffe/te ad libitum +35,-/kuvert
OPGRADÉR DIN JULEBUFFET…
… med natmad, hjemmelavede tarteletter
med høns i asparges +75,-/kuvert
Vi sørger selvfølgelig for at ingen går sultne hjem, men vi går
samtidig heller ikke ind for madspild, og er derfor opmærksomme på at afstemme mængden af mad med antallet af gæster.
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