
ANPARTSHAVERTILBUD 2020-2021
For at udløse rabatten skal VIP-kortet medbringes.

Nævn at du er anpartshaver ved bestilling af bord/produkt.
JULI
Vedia Grill Gourmet - forkæl dine gæster med Grill 
Gourmet fra Bryghuset Vendia.
Du sørger for at tænde grillen, invitere gæsterne og 
dække bordet, så har vi gjort al maden klar. 
Kun 200,- (Normalpris 255,-) 
Se menuen på vores hjemmeside. Gælder for maks. Se menuen på vores hjemmeside. Gælder for maks. 
10 pers. herefter 255,-

AUGUST
Frokosttilbud i restauranten fra kl. 11.30 – 16.00. En 
klassisk pariserbøf inkl. 1 glas øl.
Kun 150,- (Normalpris 220,-) 

SEPTEMBER
1 kasse Efterårsbryg øl 15 stk. 50 cl. 1 kasse Efterårsbryg øl 15 stk. 50 cl. 
Kun 300,- (Normalpris 525,-)
Bestil gerne over mail eller telefon.

OKTOBER
Snigpremiere på Julebryg inkl. stor flot julebuet med 
øl ad libitum frem til kaen er serveret.
Kun 300,- (Normalpris 600,-)
PPSSSST... Du må gerne invitere venner og naboer 
med.

NOVEMBER
”Vin- detta” Vinbattle med flot 3-retters menu. Deltag 
i dette fantastiske arrangement til næsten halv pris.
Kun 495,- (Normalpris 900,-)
Book i god tid.

DECEDECEMBER
Køb Julebryg 3 stk. Betal for 2.
Kun 120,- 
Begrænset antal – først til mølle

JANUAR
Nytårskur for anparthavere. Fri øl og flot buet. Spis 
og drik hvad du kan i 3 timer.
Kun 300,- (Normalpris 600,-) 
PSSSST... Du må gerne invitere venner og naboer 
med.

FFEBRUAR
Take away tilbud. 10 stk. uspecificerede Vendia 
smørrebrød.
Kun 300,- (Normalpris 450,-) 
Bestil senest dagen før afhentning.

MARTS
BeerbBeerbattle – Vi inviterer et lokalt bryggeri på besøg – 
hvem sammensætter med bedste ølmenu?
Kun 300,- pr. pers. for 3 retter med 6 glas øl. 
(Normalpris 600,-)
Bestil gerne over mail eller telefon.

APRIL
Øl og mad. Vi har lavet en speciel 3-retters menu med Øl og mad. Vi har lavet en speciel 3-retters menu med 
tilhørende ølmenu.
Kun 350,- (Normalpris 520,-)
Kortet udløser rabat til to personer.

MAJ
25% rabat på fadøl – Vi giver 20% rabat på 
regningen ved leje af fadølsanlæg ud af huset.
VVælg mellem mange spændende ølvarianter.

JUNI
1 flot trækasse med 8 stk. blandet Vendia 50 cl.
Kun 235,- (Normalpris 325,-)
Bestil gerne over mail eller telefon.


