Julebuffet

kan bestilles
fra 11 november til og med 26 december

generelle vilkår og betingelser for selskaber

1
2

3

• Selskabsmenuer er ved minimum 20 personer og kun mod forudbestilling.
• Hvis nogle af selskabsmenuerne og drikkepakkerne ikke opfylder jeres ønsker, er i velkommen
til at kontakte os, så vi i fællesskab kan finde en pakke, der opfylder jeres behov.
•
•
•
•

Priser – lokaleleje med egen bar og bedste udsigt i byen
Mandag til torsdag 900kr
Fredag til søndag samt helligdage 1800kr
Prisen er gældende for 6 timers leje fra ankomst/start af arrangement. Man skal dog være
min 40 personer for at kunne booke eget lokalet.
• Ekstratimer pr. påbegyndt time 750kr
• Hvis man er et selskab under 40 personer har vi mulighed for og afskærme jer fra andre gæster
ved at sætte skillevægge/reoler op som afskærmning, så er der selvfølgelig ikke lokale leje.
• Vær opmærksom på, at vi kræver et depositum på 6 000 DKK. Hvis man annullerer selskabet
3 måneder før ankomst, får man 3 000 DKK tilbage af depositum, og hvis man annullerer
selskabet under 3 måned før ankomst beholder vi jeres depositum.
• Forudbetaling skal ske inden for 5 arbejdsdage efter reservationen er lavet til konto:
REG.NR. 6512 KONTONR. 3062687729
• Send bekræftelse af overførsel til hillerod@cafekik.dk
• At ændringer i menuen kan accepteres op til 2 uger før jeres selskab.
• At ændringer i antallet af personer er 2 uger før jeres selskab. Efter den tid vil deltager antallet
være bindende.

Om Café KiK
Velkommen til Hillerøds hyggeligste selskabslokale, med
den mest fantastiske udsigt til Slotssøen og Frederiksborg
Slot!

Skal du holde selskaber eller arrangementer i dejlige omgivelser er
Cafe KiK stedet med Hillerøds smukkeste udsigt til Slotssøen og
Frederiksborg Slot. Hos os kan i få jeres eget lokale med egen bar og
bedste udsigt i byen. Vi kan klare næsten alt også hvis der er nogle
menuer/buffeter i har i tankerne som ikke er beskrevet her.

Serveres kun mod forudbestilling og ved min. 20 personer.

julebuffet

FORRET

•
•
•
•
•

Dampet laks med peberrod mousse
Salat - ristet andebryst og jordbærvinaigrette
Julesild Salat – sild & rødbede
Roastbeef med peberrod mousse, tranebær, sennep
Sortiment af marinader og pickles

299,-

HOVEDRET

•
•
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•
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Flæskesteg
Confit bagt andelår med appelsiner & andesauce
Rødkålssalat
Syltede agurkesalat
Fløde kartofler
Stegte små kartofler
Bagte rodfrugter
Dertil rugbrød, rustikt brød og smør

DESSERT

• Rabarbertærte med cremefraiche
• Risalamande med kirsebærsauce

Vores Julebuffet laves også ud af huset ved min. 15 personer
299,- pr person uden drikkevarer

Uden drikkevarer
Mulighed for eget lokale
kun ved min. 40 personer
Børn u. 10 år halvpris

DRIKKEVARER

Husets sjusser &
5 valgfrie cocktails

199,-

3 timer i samme
tidsrum som fri
øl, vin & vand

Juletilbud
1 flaske snaps
til hver 10 personer
ved valg af drikkepakke

249,Velkomstbobler
Fri soda
Fri kaffe & te
Fri fadøl
Fri husetvin (Rød,
Hvid, Rosé)

4t pr. person

499,5t pr. person

299,-

2t pr. person
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399,3t pr. person

•
•
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•
•

Velkomstbobler
Fri soda
Fri kaffe & te
Fri fadøl
Fri husetvin (Rød,
Hvid, Rosé)

•
•
•
•
•
•

Velkomstbobler
Fri soda
Fri kaffe & te
Fri fadøl
Fri husetvin
En lille en til kaffen
(cognac & baileys)

• En valgfri cocktail

399,-

3 timer i forlængelse
af fri øl, vin & vand

*Tilbydes kun som tilkøb ved
køb af fri øl, vin & vand

849,8t pr. person

Hel aftenarrangement

• Velkomstdrink - chips og
nødder
• Fri soda
• Fri kaffe & te - lidt sødt
• Fri fadøl
• Fri vin
• Fri drinks (4 timer)
• Fri cocktails - vælg 4 af
byens bedste cocktails
(4 timer)
• Fri cognac & baileys under
kaffen

Café KiK
Torvet 4c, 3400 Hillerød
Mail: hillerod@cafekik.dk
Tlf.: 72 58 50 00
www.cafekik.dk

cafe_kik_hillerod

Cafe KiK Hillerød

