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BETINGELSER
Gæstelise
Der skal fremsendes en gæsteliste senest 7 dage før ankomst til nikolaj@restaurantmaven.dk
Vegansk menu
Det er muligt at bestille *vegansk menu mod et tillæg på 20 kr pp – Antal af veganske menuer skal
meddeles senest 7 dage før ankomst. Særlige hensyn til allergier skal ligeledes meddeles senest 7
dage før ankomst. Ovenstående skal fremgå tydeligt på gæstelisten.
Salgs og leveringsbetingelser:
Ved reservation, kan pladser kun forhåndsreserveres i op til 5 arbejdsdage, hvorefter vores
bookingafdeling vil ringe jer op og aftale om evt. endelige reservation skal foretages.
Ved bestilling af julefrokost faktureres 50 % som depositum til forfalden betaling netto kontant.
Restbetaling og endeligt deltagerantal faktureres med 8 dage netto kontant senest 30 dage
før afviklingen af jeres julefrokost. Bestiller I jeres julefrokost senere end 30 dage før
arrangementsdagen bliver hele beløbet faktureret netto kontant.
BEMÆRK: Ubrugte kuverter refunderes IKKE, kuverterne refunderes kun ved aflysning af julefrokost fra
arrangørens side
AFBESTILLING
Afbestilling skal altid ske skriftligt til nikolaj@restaurantmaven.dk
Arrangementet kan frit afbestilles indtil 60 dage før arrangementsdatoen. Herefter kan der reduceres
med op til 10% af det bestilte billetantal indtil 30 dage før arrangementsdato uden omkostning. Dog
skal der betales for minimum 100 gæster.
Ved fuld afbestilling eller reduktion over 10% af billetantallet, der foretages mellem 60 dage og 30 dage
før arrangementsdato, refunderes 50% af billetprisen. Ved afbestilling eller reduktion i arrangementet
senere end 30 dage før arrangementsdato, er der ingen refundering
Særlige hensyn
Julefrokostarrangementet finder sted i en kunsthal med værdifulde værker. Vi henstiller til at der tages
hensyn til både bygning, kunstværker, interiør mv.
Force majeure
Maven er berettiget til at annullere kontrakten i tilfælde af force majeure: en hændelse vi ikke har nogen
indflydelse på og som ikke kan forudsiges. Det kunne f.eks. være krig, strejke eller naturkatastrofer.
Maven tilskrives ikke nogen form for ansvar ved annullering af kontrakten. Hvis annulleringen skyldes
forbehold, der kan henføres til kunden, kan Maven kræve erstatning fra den pågældende kunde.

*4 retters vegansk menu
Grillet julesalat
Råmarinerede jordskokker – appelsinvinaigrette – nødder
Cremet perlebygotto
Serveret med blandede svampe
Frugtterrin
Figner – dadler – abrikoser
Sorbet
Serveret med syltede bær

