Velkommen til BISTRO BISTRO

Vi startede som DAVIDS BISTRO, klassisk fransk inspireret bistro på Østerbro.. vi tilbyder
nu udelukkende dinner transportable på samme måde, som man kender det fra den
klassiske “kogekone”. Det vil sige, at vi køber råvarerne, men tilberedning og anretning
af maden foregår hos dig i dit køkken, eller i det lokale du har til lejligheden.
Vi anretter og afvikler middagen fra start til slut, så du kan nyde dit arrangement
uden at stresse over maden - og så afleverer vi naturligvis køkkenet pænt og nydeligt,
inden vi går igen.
Menuen planlægger vi sammen med udgangspunkt i sæsonens råvarer og det franske
bistro køkken. På vores menu-eksempel kan du finde nogle af klassikerne, og hvis du har
særlige ønsker til råvarer, bestemte retter eller lignende, så hører vi det meget gerne.
Vi ønsker, at du får den menu, du drømmer om.
Vi vil bede dig fortælle os lidt om arrangementet. Venligst udfyld og læs herunder.
Så er vi allerede godt i gang!
Vi glæder os til at kokkerere for jer
Bedste Hilsner

David de Silva

www.davidsbistro.dk
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Information om kunden
Navn:
Adresse:
Tlf:
Dato:
Anledning:
Antal gæster:
Hvad tid er gæsterne inviteret til:
Hvad tid ønskes maden serveret:
3 nøgleord til menuen eller råvarerne:

Allergier og særlige hensyn:
Det er vigtig, at vi får oplyst evt. allergier så vi kan give alle gæster en god oplevelse

Andre bemærkninger:

Lidt praktisk…

inden vi ankommer:
- køkkenet er rent og frit og køkkenbordene er helt ryddede, så kokken har plads til at arbejde
- der er opvaskesæbe, opvaskebørste, rene viskestykker og rene klude
- Service, fade og bestik er sat frem, så det er klar til kokkene

Service og oprydning:
- Opvask af service, glas m.m. er ikke inkl. tilbuddet
- Vi kan desværre ikke tilbyde serveringspersonale.
Vi anbefaler, at I finder et par gode hænder til at stå for selve serveringen, når der skal ryddes
borde, laves kaffe og til at tage opvasken. SÅfremt I har hyret serveringspersonale, er det en god
idé, at I har sørget for en lille bid mad til dem også. Gerne en sandwich eller lign., som man nemt
kan spise stående eller løbende, og som står klar til dem. Vi sørger selvfølgelig for at give dem en
lille smagsprøve her og der, men der er ikke inkluderet personalemad i vores menu.
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Kokke

Der følger altid en kok med maden
Ved selskaber mere end 15 pers. og ved nogle menuer kan der være brug for ekstra hænder i
køkkenet.
Prisen pr kok er 395,00 i timen
Bemærk venligst, at der beregnes for kørselstid, og at der faktureres minimum 5 timer

Levering

Levering er inkluderet i hovedstadsområdet (evt. udgifter til parkering pålægges)
Levering uden for hovedstadsområdet afregnes pr time + evt. broafgift samt parkering

Justering af antal og Afbestilling

Der kan forekommer ændringer i gæsteantal. det har vi fuld forståelse for. Herunder har vi
listet lidt “regler” op for justering af gæsteantal og afbestilling.
Justering i antal
Frem til 4 hele hverdage i forvejen før kl. 12:00, kan I korrigere antallet af kuverter på ordren
skriftligt på david@davidsbistro.dk eller til david på tlf. 26790069.
Herefter kan antallet dog stadig godt justeres op som regel indtil to dage før arrangementet.
Afbestilling
Ved afbestilling mindre end 5 hele hverdage før den aftalte leveringsdato gælder følgende
regler:
75% af det samlede beløb på ordrebekræftelsen.
100% ved afbestilling mindre end 24 timer inden leveringstidspunkt.
Ved afbestilling mere end 5 hele hverdage før den aftalte leveringsdato gælder følgende regler:
50% af det samlede beløb
Derudover kræves betaling for udgifter til særligt aftalte ydelser eksempelvis kokke, tjenere,
service etc.
afbestilling uden fakturering kan ske indtil 3 hele uger (21 dage) før arrangementet.
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