Anpartshaver tilbud 2019 – 2020
For at udløse rabatten skal Vipkortet medbringes. Nævn Anpartshaver ved bestilling af bord /produkt.
November
Vores populære brunch inkl. Kaffe eller the ad libitum 95,- (Normalpris 135,-) Frokost
Husk at booke bord i god tid.
December
Nytårsmenu 3 retter 250,- (Normalpris 295,-) Link kommer
Ring og bestil i god tid begrænset antal.
Januar
Lækker tapasbuffet 175,- ud af huset, anrettet på fade (Vælg 7 retter (normalpris 235,-).Sæson tapas januar-marts
Skal bestilles min. 3 dage før afhentning.
Februar
weekendtapas lækker anretning med forskellige specialiteter inkl. dessert, brød og smør. 100,- (Normalpris 125,-)
Bestil på mail eller telefon.
Marts
Buffet ud af huset, stor flot buffet ud af huset “ Den oplagte” 195,- (Normalpris 275,-) Selskab buffeter
Dette tilbud skal bestilles min. 3 dage før afhentning, min 20 personer.
April
”Den sorte gryde” dagens nemme løsning – ring og spørg om dagens ret Take Away 75,- (Normalpris 85,- )Take Away
Ring og hør menuen på dagen.
Maj
Take Away ”Klassikeren” burger med fritter 95,- (Normalpris 130,-) Frokost
Tilbuddet glæder både frokost og aften.
Juni
Tapasbuffet ud af huset på fade 150,- (Vælg 7 retter fra vores sæsontapas) (Normalpris 235,-) Sæson tapas juli-september
Dette tilbud skal bestilles min. 3 dage før afhentning, min. 20 personer.
Juli
Ud i det blå med en Picnic kurv fra V med vin 250 kr. (Normal pris 300 kr.) Tapas picnickurv
Bestil gerne dagen før på mail eller telefon.
August
Vælg 3 af vores hjemmelavede færdigretter i vores deli. Køb 3 betal for 2.
Kom ind i butikken og se vores sortiment.
September
Socialfood smag på det bedste V kan præstere, 10 retter inkl. bobler, snack og vinmenu 495 kr. (Normalpris ca. 795,-) Socialfood
Husk at booke bord i god tid.
Oktober
20 % på alle Frokost retter Frokost
Det er helt vildt billigt og gælder for to personer pr. anpartshaver.

