Når du afholder selskab i Asnæs Forsamlingshus
1. Lokaleleje er med i prisen for maden hvis der bestilles for over 125 kr. per person
2. Det fortrækkes at aftaler bliver lavet ved møde i forsamlingshuset, så vi bedre kan forventningsafstemme.
3. Antal gæster kan rettes til 3 dage før. Senest onsdag hvis det er et weekendselskab.
4. Farver på duge – lys – led lys – servietter aftales ved møde. Hvis det ønskede, er i husets udvalg er
det med i menu prisen. Hvis andet ønskes aftales prisen ved møde.
5. Borddækning foretages altid af personalet.
6. Blomster til bordene er for egen regning, vi kan bestille og få hjem eller i kan selv lave aftale med
jeres fortrukne blomsterhandler.
7. Man må gerne selv medbringe alle drikkevare til selskabet – leveres minimum dagen inden, så det
kan komme på køl i god tid. Prisen for dette er 40 kr. per person.
8. Rengøring er altid med i aftalen.
9. Beregning af personale: Prisen per time per personale er 175 kr.
3-retters Buffet
1 personale per 20 gæster
3-retters tallerkenanrettet selskabsmenu
1 personale per 15 gæster
Brunch
1 personale per 30 gæster
Frokostbuffet
1 personale per 25 gæster
Borddækning
1 time per aftalt personale.
Borddækning er færdig 30 min. før gæsterne er inviteret til.
Herefter er personalet klar til at servicere gæsterne.
Personale afregnes med huset, der betales Moms, Skat, Feriepenge osv. af beløbet.
Der hjemsendes personale løbende så jeres udgift bliver så lille som muligt.
F.eks. sendes der mindst 1 hjem når kaffen er serveret og der er styr på alt øvrigt omkring jer.
10. Priseksempel på afholdelse af selskab på 40 personer: (Et selskab vare ca. 8 timer)
Menu
pris kr.
275,Medbringer selv drikkevarer
pris kr.
40,Evt. Natmad
Pris kr.
??,Samlet (315 kr. x 40 gæster =)
Pris kr. 12.600,Borddækning 2 personaler af 1 time a 175,Pris kr.
350,Personale (1 x 8 timer (eller til i er gået hjem)
Pris kr. 1.400,Personale (1 x 6 timer (ca. til kaffen er serveret)
Pris kr. 1.050,Samlet
Pris kr. 15.400,Personaletimer kan variere + prisen på evt. natmad skal også lægges til.

