KONFIRMATION PÅ

Med filmhistorien som bagtæppe, byens liv lige uden for døren og Kongens have som nabo,
tilbyder SULT i Cinemateket et farverigt og festligt sted at holde din konfirmation.
Når man holder fest på SULT foregår det I eget lokale, som kan gøres privat med vores smukke farvede
gardiner. Der er et krav om minimum 20 kuverter og et max på 36 gæster, medmindre man lejer hele
restauranten. Vores tilbud er beskrevet nedenfor, men tag endelig fat I os med ønsker og spørgsmål.

AFTEN

AFTEN MED EKSKLUSIVITET

Fra kl. 18.00-23.00
Pris 755,- pr person

Lej hele restauranten med plads til 120 personer
Total pris 85.000, -

I får 1 times konsultation med vores køkkenchef
Fredric og restaurantchef Nuno. I den første halve
time gennemgåes alle yndlingsretterne og
konfirmanden (uden forældre) og Fredric
sammensætter menuen. I den sidste halve time
planlægges hele festen, og her får forældrene
lov til at være med.
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KUVERTPRISEN INKLUDERER:
Et glas Meyers bobler
Snacks
3 retters Menu
Vin menu (3 glas)
Vand med og uden brus
Sort kaffe og the

PRISEN INKLUDERER:
Et glas Meyers bobler
Snacks
Menu (buffet eller 3 retters)
Vin menu (3 glas)
Vand med og uden brus
Sort kaffe og the

BRUNCH
3 timers brunch i eget lokale.
Pris 325,- pr person
Menuen består af alle klassikerne som nybagte croissanter, yoghurt og æg,
krydret med sæsonens salater, varmrøget laks, sprøde falafler og Softice med saucer
og topping – bare for at nævne et lille udvalg. Frisk juice, kaffe og the er inklusiv.
Tilkøb: Meyers bobler kr. 55,- pr. person.
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