
Klub i Klub  
2023 Priser & indhold 

Middage – Turneringer - Arrangementer 
Praktik: 

Bestilling & reservation skal sendes på mail kontakt@hkgaard.dk 
En bestilling er først gældende efter skriftlig bekræftelse. 

Min. 20 betalende deltagere 
Endeligt antal deltagere 2 dage før på mail. 

Betjening, evt. bordplan & opdækning & rengøring 
Til middage & frokoster med servering er der Isvand & friskbagt brød med smør på bordene. 

Op til 3 timers varighed eller efter aftale

 

Morgenmad med afhentning el. buffet i cafeen: 
Morgenmadsanretning #1 
Brød, croissant, ost, skinke, marmelade, frisk frugt, kaffe/the, vand & juice  125,- pr. kuvert 
Morgenmadsanretning #2 
Brød, croissant, ost, skinke, marmelade, røræg, bacon, brunchpølse, ketchup, 
frisk frugt, kaffe/the, vand & juice     155,- pr. kuvert 

 
Frokoster med afhentning i cafeen: 
2 Smørrebrød (fra cafeen) inkl. kaffe & the og hjemmebagt kage på buffet   115,- pr. kuvert 
3 Smørrebrød (fra cafeen) inkl. kaffe & the og hjemmebagt kage på buffet  135,- pr. kuvert  
Køkkenets lette frokostanretning                        115,- pr. kuvert 

Køkkenets lette frokostanretning inkl. kaffe & the og hjemmebagt kage på buffet 150,- pr. kuvert 

1 frokostret efter aftale (fx Pariserbøf/Burger m. fritter/Pastaret eller andet efter aftale) 115,- pr. kuvert  

 
Frokoster med servering: 
1 frokostret efter aftale (fx Pariserbøf/Burger m. fritter/Pastaret eller andet efter aftale) 135,- pr. kuvert  
2 Smørrebrød inkl. kaffe & the og hjemmebagt kage på buffet    135,- pr. kuvert 
3 Smørrebrød inkl. kaffe & the og hjemmebagt kage på buffet   155,- pr. kuvert  
Køkkenets lette frokostanretning                        135,- pr. kuvert 

Køkkenets lette frokostanretning inkl. kaffe & the og hjemmebagt kage på buffet 170,- pr. kuvert 

 
Middage med servering:  
1 hovedret        175,- pr. kuvert

1 hovedret med kaffe/the & småkager     195,- pr. kuvert 

2 retter (forret/hovedret eller hovedret/dessert)    225,- pr. kuvert 
2 retter med kaffe/the & småkager (forret/hovedret eller hovedret/dessert)  245,- pr. kuvert 

 
Tilvalgsmuligheder: 
Velkomst drink/bobler    35,- pr. gl.  

Kaffe/the og småkager på buffet   25,- pr. kuvert 
Hjemmebagt kage    35,- pr. kuvert 
Ekstra ret til middage (fx 3 retters menu)                   Fra 75,- pr. kuvert
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