VI LEVERER
ALLE MENUER

UD AF HUSET

BIELERS
G O U R M E T

KONFERENCE OG MØDER

VI HJÆLPER
DIG MED DIT NÆSTE

FIRMAARRANGEMENT
EVENTS · KONFERNECER · MØDER

BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP

OTTERUPBOWLINGCENTER.DK

Lad os sørge for maden og alt det praktiske.
Det giver dig tid til at holde fokus på dine
kunder/gæster og indholdet i dit arrangement.
Vi har holdt mange forskellige arrangementer
gennem tiden - fra møder til firmafester.
Ring til os. Vi kan altid sammensætte en god
løsning til dig, så dine kunder, gæster eller
ansatte får en givende oplevelse.
LILLE / 5-timers arrangement
Velkomstdrink og snacks
3-retters menu
Kaffe, te og sødt
Cognac og likør
Fri øl, vand og husets vin

FRA 549,-

MELLEM / 7-timers arrangement

FRA 649,-

Velkomstdrink og snacks
3-retters menu
Kaffe, te og sødt
Cognac og likør
Natmad
Fri øl, vand og husets vin

Hold dit arrangement hos os og få en dag, hvor
du bare skal koncentrere dig om dine kunder
eller gæster. Forplejning og service sørger vi
for.
Nedenunder ser du vores stanardpakker. Vi
tilretter gerne.

STOR / 8-timers arrangement

FRA 899,-

Velkomstdrink og snacks
4-retters menu
Kaffe, te, sødt og kransekage
Cognac og likør
Natmad
2 timers bar
Fri øl, vand og god vin

HALV DAG / MORGEN TIL FORMIDDAG

PR. KUVERT 169,-

Bruchetta
Canapéer
Fyldte croissanter
Charcutteri-bræt med et udvalg af pølser, patê,
specialiteter og oliven
Græske frikadeller med marinerede kartofler
Marineret kylling på spyd
Grøn salat
Ostefad med druer
Mini cupcakes
Hjemmebagt brød, kiks og smør

To slags kage med frugt

FRA 99,-

MORGENBORD
Med rundstykker, ost, pålæg, wienerbrød,
frugt, kaffe, te og juice.
TIL DEN LILLE SULT
Kaffe, te og kage
60,Kaffe og te, franskbrød med ost eller pålæg
80,Kaffe, te og 3 stk. smørrebrød
120,-

PR. KUVERT 225,-

Pesto, oliven tapenade, hummus og tzatziki
Charcuteri med et udvalg af spændene pølser,
pate og serrano skinke
Bruschetta med mozzarella, tomat og rødløg
Gambas på spyd med aioli
Hvidløgsgratinerede blåmuslinger
Balsamicobagte tomater med lufttørret gris
Spansk tortilla med røget svinemørbrad
Bagt kylling i mild chili marinade
Spansk kartoffelsalat
3 forskellige oste med oliven
Grissini, kiks, smør og hjemmebagt brød
TILKØB

FRA 349,-

FROKOSTBUFFET
Med et udvalg af kolde og lune retter Inkl. 1 øl
eller vand. Dertil kage, frugt kaffe og te.

Vi tilretter gerne vores buffeter - så ring endelig
og spørg os.

TAPASBUFFET

HEL DAG / MORGEN TIL EFTERMIDDAG

MORGENBORD
Morgenbord med rundstykker, ost, pålæg,
frugt, wienerbrød, kaffe, te og juice.

BIELERS BUFFETER

RECEPTIONSBUFFET

KONFERENCER, MØDER, EVENTS,
KURSER OG FIRMAFESTER

PR. KUVERT 25,-

TÆT PÅ DIG
GRATIS PARKERING

15 MIN FRA ODENSE
LIGGER I FLOTTE GRØNNE OMGRIVELSER

BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP

KONTAKT OS PÅ 6482 2343

