
Forret + Hovedret + Dessert 
2 glas husets vine og stempelkaffe samt filtreret vand

(gæster der ikke drikker vin, bliver tilbudt øl eller sodavand)
 

Menu + drikke 715 kr. pr person
 

Tilkøb – tillægges tiden ½ time:
1 glas velkomstbobler og snacks 125 kr. pr. person

Opgraderede vine 60 kr. pr person
3 cl. avec og 2 stk. petit fours 105 kr. pr. person

 
 
 

SELSKABSMENUER - AFTEN

Kokkens faste 3 serveringer – varighed max 2½time

Meyers i Tårnet · Christiansborg Slotsplads · 1218 København K
Kontakt: taarnet@meyers.dk eller kontakt os på 28 10 14 02

Aftenmenuer – gældende fra  Januar – Oktober 2023

Snacks + Forret + Hovedret + Ost + Dessert 
1 glas bobler, 3 glas husets vine og stempelkaffe samt filtreret vand

(gæster der ikke drikker vin, bliver tilbudt øl eller sodavand)
 

Menu + drikke 975 kr. pr. person
 
 

Tilkøb:
 Opgraderede vine 90 kr. pr. person

3 cl. avec og 2 stk. petit fours 105 kr. pr. person
 

Kokkens faste 5 serveringer – varighed hele aftenen 
 dog senest til kl. 22.30

 

Vi kan efterkomme allergi, vegetar og veganer, så længe vi ved det 4 dage før ankomst
Hvis der på dagen, ikke er gjort opmærksom på, at der skal laves fx. en vegetar mere, bliver dette opkrævet en extra kuvertpris.

Ydermere tilkøb bedes ligeledes forudbestilles senest 4 dage før ankomst

Ved booking accepteres vores reduktion / afbestillings betingelser automatisk.
Menuen kan fremlægges 14 dage før ankomst hvis dette ønskes, ellers bliver menuen præsenteret på aftenen.

 



Afbestilling og reduktionsbetingelser
 
 

Selskaber under 20 gæster kan:
 

- Afbestille med 7 dages varsel omkostningsfrit
 

- Afbestille/reducere gæsteantal med 6-3 dages varsel på 50% af aftalte
kuvertpris/totalpris

 
- Ved reduktion eller aflysning fra 48 timer og til på selve dagen faktureres 100 % af

aftalte kuvertpris/totalpris
    
 
 

 Selskaber fra 20 gæster og op kan:
 

- Afbestille med 14 dages varsel omkostningsfrit
 

- Afbestille/reducere gæsteantal med 13-7 dages varsel på 50% af aftalte
kuvertpris/totalpris

 
- Afbestille/reducere gæsteantal med 6-3 dages varsel på 75% af aftalte

kuvertpris/totalpris
 

- Ved reduktion eller aflysning fra 48 timer og til på selve dagen faktureres 100 % af
aftalte kuvertpris/totalpris

 
 

Meyers i Tårnet · Christiansborg Slotsplads · 1218 København K
Kontakt: taarnet@meyers.dk eller kontakt os på 28 10 14 02


