VILKÅR & BETINGELSER
FOR MAD UD AF HUSET
LEVERING

Ved bestilling til 50 kuverter eller derunder afhenter du selv maden i Green Vibe Burger Bistro,

Har du brug for at vi hjælper med leveringen(dog kun ved over 50 kuverter) finder vi også ud af
det mod et leveringsgebyr.

HVORDAN LEVERES MADEN

Vores ønske er at gøre din fest og arrangement så let som muligt. Alle vores menuer leveres på
fade og i skåle, der er klar til bordet. De varme retter leveres dog i varmekasser, som holder

maden varm og frisk. Den varme mad skal serveres inden 1,5 time efter afhentning/levering.
Alternativt kan de varme retter levers kolde, med en opvarmnings anvisning.

Hvis ikke andet er nævnt, er kødet ikke skåret for, for at bibeholde mest mulig saft og kraft i
kødet. Det er vigtigt, at du ikke åbner for varmekasserne før servering, da varmen ellers
reduceres kraftigt for hver gang kassen åbnes.

Vores brød er hjemmebagt og bliver altid bedst hvis det varmes lidt inden servering.

Isdesserter leveres også i termokasser, men skal dog i fryseren ved ankomst – så sørg for at
der er god plads i fryseren, der hvor festen skal holdes.
BETALING

Ved 25 kuverter eller derunder foregår betalingen kontant eller med dankort ved afhentningen.
Dog mulighed for fakturering til virksomheder & EAN

Over 25 kuverter modtager du efter afhentningen en faktura på mail, som skal betales senest
inden for 3 hverdag.
RETURSERVICE

Alt service skal returneres i rengjort tilstand, vi klarer dog gerne opvasken mod et gebyr efter
følgende satser: 0-25 kuverter: 300kr. - 26-60 kuverter: 400 kr. - 60+ kuverter: 600 kr.
Itu slået, skadet eller bortkommet service afregnes med indkøbsprisen for nyt.
Priser pr. 1 januar 2018

(Vi tager forbehold for prisændringer)

Fade:

125 kr.

Varmekasse

480 kr.

Weck-glas

10 kr.

Skåle:

Alu-bakker

90 kr.
20 kr.
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