
Morgenmad:
Smurt rundstykke                    pr. stk. kr. 18,- antal:________
Wienerbrød, blandet pr. stk. kr. 20,- antal:________
Pålæg, blandet (pr. rundstykke) pr. stk. kr. 12,- antal:________
Ost + marmelade (pr. rundstykke) pr. stk. kr. 12,- antal:________
Ostemad på franskbrød pr. stk. kr. 30,- antal:________

Frokost/Aften:
Sandwich 3-lags med pålæg pr. stk. kr. 45,- antal:________
Frokostflüte med pålæg pr. stk. kr. 55,- antal:________
1 x 3 stk. ”Håndmadder” pr. stk. kr. 60,- antal:________
Kyllingsalat pr. stk. kr. 60,- antal:________
Frisk frugtsalat pr. stk. kr. 50,- antal:________
Lille salat pr. stk. kr. 45,- antal:________
Stor salat pr. stk. kr. 50,- antal:________
Croissant fyldt med høns pr. stk. kr. 50,- antal:________
Frikadeller m/kold kartoffelsalat pr. stk: kr. 75,- antal:________

Den søde tand:
Buskringle pr. stk. kr. 20,- antal:________
Skærekage pr. stk. kr. 15,- antal:________

Snack:
Chips – chokolade – slik pr. pers. kr. 30,- antal:________
Frugt, blandet pr. pers. kr. 30,- antal:________

Drikke:
Kaffe/the (ca. 20 kopper pr. kande) pr. stk. kr. 75,- antal:________
Kaffe/the (pr. kop) pr. stk. kr. 5,- antal:________
Juice – 1 ltr. (æble/appelsin) pr. stk. kr. 25,- antal:________
Øl og sodavand pr. stk. kr. 15,- antal:________
Kildevand pr. stk. kr. 10,- antal:________
Fadøl (20 ltr. fustage) kun i Vip Bus pr. stk. kr. 1.250,- antal:________
Rød og hvid vin (25 cl.) pr. stk. kr. 35,- antal:________

Drikkevarer afregnes efter forbrug.
______________________________________________________

Bestilling modtages gerne senest 1 uge før afgang. Det bestilte/forbrug faktureres 
efterfølgende som udlæg.
NB: Ved flerdagsture kan sandwich, rundstykker m.v. kun beregnes på udturen. 
Indhent tilbud, hvis vi skal arrangere yderligere i forbindelse med hjemkørsel.

Virksomhed:_________________________________________Ordrenr.________

Bestilt af:_____________________________________E-mail:________________

antal pers.:____________________________ Dato for arrangement:__________ 

Andet:_____________________________________________________________

Print cateringliste og udfyld  - mail til nyborgrejser@bergholdt.dk

Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – tlf.: 6531 1369 – e-mail: nyborgrejser@bergholdt.dk

CATERING


	Slide 1:                      Morgenmad: Smurt rundstykke                     pr. stk. kr. 18,-  antal:________ Wienerbrød, blandet  pr. stk. kr. 20,- antal:________ Pålæg, blandet (pr. rundstykke) pr. stk. kr. 12,- antal:________ Ost + marmelade (pr. run

