SELSKABSSPAKKE 1
-

Velkomst med 1 glas Cava

-

3 retters menu

-

Husets vine under middagen (hvid og rød)

-

Mineralvand

-

Kaffe og te

Pris per kuvert for middag af 3 times varighed

kr. 695,-

SELSKABSPAKKE 2
-

Velkomst med 1 glas Meyers bobler og 2 snacks

-

3 retters menu

-

Vinmenu under middagen

-

Mineralvand

-

Kaffe og te med sødt

Pris per kuvert for middag af 4 times varighed

kr. 845,-

SELSKABSSPAKKE 3
-

Velkomst med 1 glas Champagne og 2 kanapeer

-

3 retters menu

-

Opgraderet vinmenu under middagen

-

Mineralvand

-

Kaffe og te med sødt

Pris per kuvert for middag af 4 times varighed

kr. 995,-

Alle priser er inklusiv moms, min 50 kuverter

Det Kongelige Teater I KommercielUdlejning@kglteater.dk I +45 3369 6986

FRI BAR
-

Åben bar med vin, vand og øl

-

Saltede blandede nødder

Pris per kuvert for reception af 2 timers varighed

kr. 280,-

Ekstra time inkl. vin, vand og øl . Pris per kuvert per time

kr. 125,-

FRI BAR MED DRINKS
-

Åben bar med vin, vand og øl

-

Åben bar med long drinks

-

Inklusiv 2 cocktails

-

Saltede blandede nødder

Pris per kuvert for reception af 2 timers varighed

kr. 450,-

Ekstra time inkl. long drinks med vin, vand og øl, inkl. 2 cocktails
Pris per kuvert per time

kr. 195,-

NATMADS BUFFET
Vælg mellem:
o charcuteri buffet
o hotdog buffet
Pris per kuvert

kr. 150,-

STÅENDE ARRANGEMENT
-

Sandwich i økologisk hvedebrød

o inkl. 1 vand eller øl

kr. 100,-

o inkl. 1 glas vin

kr. 135,-

I den højloftede foyer midt i det myldrende havneliv, byder Restaurant Ofelia velkommen.
Vi dækker op ved langborde og med hvide duge
Alle priser er inklusiv moms, min 50 kuverter

Det Kongelige Teater I KommercielUdlejning@kglteater.dk I +45 3369 6986

