
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borddækning: 

� Hvide duge, m. lys, hvide servietter, hvide blomster   15,- pr. kuvert 
 

� Borde uden dug, m. lys servietter, blomster    0,- pr. kuvert 
 

� Flag     JA      /      NEJ 
 

� Gavebord      JA      /      NEJ 
 

� Bordplan/bordkort    JA      /      NEJ 
Tilvalg: 

� Velkomstdrink     29,- pr. stk. 

� Drikkevarer buffet flaske sodavand    29,- pr. stk. 

� Rødvin på bordene     205,- pr. flaske 

� Hvidvin på bordene     205,- pr. flaske 

� Natmad:  Hotdogs el. mini sandwich   49,- pr. kuvert 

� Kaffe og chokolade el. kage    59,- pr. kuvert 

� Tilkøb af spiritus flaske    400,- pr. flaske 

� Tilkøb af ekstra time     1500,- pr. påbegyndende time. 
 
Navn: 
 
Telefon:   
 
Email:                                       
 
Dato for selskab:                      /                     -20 
 
Ankommer kl.                   :                  Ude kl:                       : 
 
Antal kuverter (minimum 20 fuldpris kuverter):                  Antal børn u/2 år:                                                                                                                             
 
Bemærkning:                                                                         
 
TOTAL KUVERTPRIS (ekskl. øl, vand, vin og spiritus)  

 
Alle selskaber er i tidsrummet kl. 12.00-18.00. el. kl.17.00-23.00 

Tiden kan forlænges ved tilkøb af mere tid. 
Ved reservation betales et depositum på 2500,- 

Depositummet bliver fratrukket den endelige regning på dagen. Ved annullering af reservationen vil depositummet 
bortfalde. 

� MENU 1  
Pris pr. kuvert 349,- 

 
Menu: 

- Forret: Tarteletter m. høns og asparges  
 

- Hovedret: Langtidsstegt oksesteg m. pommes 
rissolées, rødvinsauce hertil årstidens 
garniture 

 
- Dessert: Brownie m. vaniljeis og friske bær 

 
 
 

 
 

� MENU 2  
Pris pr. kuvert 349,- 

 
Menu: 

- Forret: Rejecocktail m. brød og smør 
 

- Hovedret: Langtidsstegt oksesteg m. pommes 
rissolées, rødvinsauce hertil årstidens 
garniture 

 
- Dessert: Pandekager m. vaniljeis og 

chokoladesovs 
 

 
 

 

 

   Selskabsmenuer                                                   Depositumbon hæftes på her 

Havne Bistroen    Egå Havvej 43, 8250 Egå 24 76 00 45  kontakt@havnebistroen.dk 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borddækning: 

� Hvide duge, m. lys, hvide servietter, hvide blomster   15,- pr. kuvert 
 

� Borde uden dug, m. lys servietter, blomster    0,- pr. kuvert 
 

� Flag     JA      /      NEJ 
 

� Gavebord      JA      /      NEJ 
 

� Bordplan/bordkort    JA      /      NEJ 
Tilvalg: 

� Velkomstdrink     29,- pr. stk. 

� Drikkevarer buffet flaske sodavand    29,- pr. stk. 

� Kaffe og chokolade el kage    59,- pr. kuvert 

� Tilkøb af spiritus flaske    400,- pr. flaske 

� Tilkøb af ekstra time     1500,- pr. påbegyndende time. 
 
Navn: 
 
Telefon:   
 
Email:                                       
 
Dato for selskab:                      /                     -20 
 
Ankommer kl.                   :                  Ude kl:                       : 
 
Antal kuverter (minimum 20 fuldpris kuverter):                  Antal børn u/2 år:                                                                                                                             
 
Bemærkning:                                                                         
 
TOTAL KUVERTPRIS (ekskl. øl, vand, vin og spiritus)  

 
Brunch er i tidsrummet kl. 10-12.30  

Tiden kan forlænges ved tilkøb af mere tid. 
Ved reservation betales et depositum på 2500,- 

Depositummet bliver fratrukket den endelige regning på dagen. Ved annullering af reservationen vil depositummet 
bortfalde. 

� MENU 3 BRUNCH  
Pris pr. kuvert 225- 

• Scramble æg,  
• Bacon,  
• Brunch pølser,  
• Pandekager m. Sirup  
• 2 slags ost  
• 3 slags pålæg  
• Lun leverpostej m. Bacon  
• Lyst og mørkt brød  
• Frugt  
• Græsk yoghurt m. Musli  
• Mini brownie 
• Ad libitum juice, kaffe og te 

Havne Bistroen    Egå Havvej 43, 8250 Egå 24 76 00 45  kontakt@havnebistroen.dk 

   Selskabsmenuer                                                   Depositumbon hæftes på her 


