Når du lejer Lido Caféens

SELSKABSLOKALE
får du dette ...

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, hvide servietter i kraftigt materiale og simple blomster i matchende farver.
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, herved kan forekomme et
ekstra gebyr.
Ønskes der selv at medbringe bordkort, bordpynt, blomster etc. Er det et krav at dette afleveres i
cafeen senest dagen før.
DET PRAKTISKE
Lido Caféen sørger for alt fra klargøring, opdækning, servering, afrydning, opvask og alt der i mellem således at 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.
Mod betaling kan der parkeres i Bryggen lige overfor Lido Caféen, de første to timer er gratis.
Vi råder dog altid vores gæster til at aflæse skiltningen nøje inden parkering.
I SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ…
★ Vores buffeter 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.
★ 	Endeligt antal gæster samt ændringer skal meddeles senest 10 dage før datoen for arrangementet. Herefter er aftalt arrangement bindende.
★ 	Afmelding af arrangement skal meddeles senest 7 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.
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.

“

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.

Lido Caféen . Søndertorv 1 . 7100 Vejle . Tlf: +45 4057 2233 . arrangement@lidocafeen.dk

