
ANPARTSHAVERTILBUD 2022-2023
For at udløse rabatten skal VIP-kortet medbringes.

Nævn at du er anpartshaver ved bestilling af bord/produkt.
JULI
Ud i det blå med en picknickurv fra V med vin.
Kun 250,- (Normalpris 295,-) 
Bestil gerne dagen før på mail eller telefon.

AUGUST
VVælg 3 af vores hjemmelavede færdigretter i vores 
deli. Køb 3 og betal for 2. Kom ind i butikken og se 
vores sortiment.
 
SEPTEMBER
Helaften på V. 10-12 retter inkl. bobler, snacks og 
LUX vinmenu.
Kun 750,- (Normalpris 895,-)Kun 750,- (Normalpris 895,-)
Husk at booke bord i god tid. 4 pers. pr. VIPKORT.

OKTOBER
20% på alle frokostretter.
Det er helt vildt billigt og gælder for 2 pers. pr. 
VIPKORT.

NOVEMBER
VVores populære brunch.
Kun 95,- (Normalpris 135,-)
Husk at booke bord i god tid. Gælder 2 pers. pr. 
VIPKORT.

DECEMBER
Nytårstapas.
Kun 150,- (Normalpris 195,-)
Husk Husk at booke bord i god tid. 2 pers. pr. VIPKORT.

JANUAR
Lækker sæsontapas ud af huset, anrettet på fade. Vælg 
mellem 7 retter.
Kun 195,- (Normalpris 235,-) 
Skal bestilles min. 3 dage før afhentning til min. 8 
pers.

FEBFEBRUAR
Weekendtapas. Lækker anretning med forskellige 
specialiteter inkl. dessert, brød og smør.
Kun 135,- inkl. 1 Vendia Vinterbryg 
(Normalpris 170,-) 
Bestil på mail eller telefon. Gælder 4 pers. pr. 
VIPKORT.

MAMARTS
Bistro i eget hjem.
Kun 250,- (Normalpris 295,-)
Dette tilbud skal bestilles min. 2 dage før 
afhentnign. Gælder 4 pers. pr. VIPKORT.

APRIL
Den sorte gryde, daDen sorte gryde, dagens nemme løsning – ring og 
spørg om dagens ret take away.
Kun 75,- (Normalpris 90,-)
Ring og hør menuen på dagen.

MAJ
Take Away. En dejlig steg til 2 personer.
Kun 295,- (Normalpris 350,-)
Tilbuddet gælder kun aften. 2 pers. pr. VIPTilbuddet gælder kun aften. 2 pers. pr. VIPKORT.

JUNI
Tapasbuet ud af huset på fade. Vælg 7 retter fra 
vores sæsontapas.
Kun 195,- (Normalpris 235,-)
Skal bestilles min. 3 dage før afhentning.


