Alt til den selskabelige sammenkomst

“Har du maden på plads, vil vi gerne levere teltet og servicen.
Har du selv stedet, vil vi gerne levere maden og servicen.
Har du ingen af delene vil vi gerne levere det hele“

MIDTSJÆLLANDS
FESTUDLEJNING
dækker kvalitetsbevidst op til alle typer fester
og arrangementer. Vores totalkoncepter i
samarbejde med restaurant Kokken & Tyren
i Ringsted, er af høj standard, ligesom alle vores
telte og vores tilbehør er det.
Vi er rigtig gode til at arrangere hele festen,
men kan også sammensætte “halve” løsninger
hvis du ønsker at stå for dele af arrangementet
selv. Vi sikre på, at vi kan finde løsningen der
passer både dig og dit budget.

SERVICE
Ved ethvert festarrangement skal
menuen præsenteres så smukt og
indbydende som muligt for gæsterne.
Det er derfor vigtigt, nøje at overveje,
hvilket porcelæn maden anrettes og
serveres på.
Alt vores porcelæn er af samme høje
kvalitet som benyttes på restaurant
Kokken & Tyren i Ringsted. Vores service
er udvalgt specielt for æstetikken
og det gode håndværk, således at
maden præsenteres bedst muligt.
Midtsjællands Festudlejning tilbyder
serviceudlejning, så oplevelsen blandt
gæsterne bliver fuldendt.

BESTIK & SØLVTØJ
Alle detaljer er vigtige, for at
helhedsindtrykket bliver vellykket.
Derfor er bestik og sølvtøj også en
væsentlig del af et smukt opdækket
bord. Det skal være behageligt at spise
med og smukt at se på.
Vores udvalg af bestik og sølvtøj lever op
til de ovenfor nævnte krav, og er udvalgt
specielt efter vores egne høje krav til
kvalitet og formgivning.

TELTUDLEJNING
VI går op i kvalitet og service, når der
er tale om teltudlejning – og vi går ikke
på kompromis. Vi har udvalgt de bedste
telte både med og uden gulv. Alle vores
telte bliver som udgangspunkt leveret
med vinduer langs siden og i helt hvide.
Flere vinduer kan tilvælges. Alle telte har
mindst 2 ind/udgange. Gulvbelægning
kan tilvælges til alle telttyper.
Alle vores telte er TUV godkendte og
bliver leveret af Europas største teltleverandør Roder HTS.
Alle priser ved udlejning af telt er inkl.
opsætning for en lejeperiode på 3 til 4
dage. Skal I holde fest en lørdag, sætter
vi normalt teltet op senest torsdag aften
og tage det ned mandag/tirsdag, så
I kan nyde jeres fest uden at stresse.
Dog skal der stilles en mand til rådighed
ved opstilling at telt.
Hvis du søger et partytelt til en fest, hvor
festniveauet skal være lidt højere end
normalt, er Midtsjællands Festudlejning
det helt rigtige valg.

“Fortæl os hvad du gerne vil have, så gør vi vores bedste
for at opfylde dine ønsker. Vi opbygger scene og dansegulv,
ruller den røde løber ud og sørger for en velassorteret bar.
En blød lounge bar kan også arrangeres. “

STOLE & BORDE
Stolen er ikke det vigtigste, det er jo æresgæsten,
men den er meget væsentlig. Menuen og vinene
kan være helt i top, men hvis stolen ikke er
behagelig, bliver middagen ikke optimal. Vi har
udvalgt den stol, vi selv helst vil sidde på i mange
timer i træk, foran et veldækket bord.
Vores kvalitets-træborde med solide metalben
findes i runde, ovale eller firkantede typer. Stedets
størrelse og antallet af gæster er afgørende
for, hvilke bordtyper der passer bedst til dit
arrangement.
Se de forskellige muligheder på prislisten på de
følgende sider.

MADEN
Vi samarbejder med restaurant Kokken og Tyren.
Deres køkken tager udgangspunkt i friske råvarer
fra lokale leverandører som suppleres med morgenture
til Grønttorvet. Økologien er i fokus, kødet er fra danske
dyr og bøfferne fra kvægracerne Angus og Hereford.
Stilen i køkkenet fransk inspireret tilberedning af gode
danske råvarer.

VINEN
Vi har udvalgt et par dejlige vine, som garanteret vil
falde i dine gæsters smag. Vi har adgang til samme
vinkælder som Kokken & Tyren i Ringsted. Den er fyldt
med kvalitetsvine i alle prisklasser. Michael Hørlyck er
manden bag det brede udvalg, som er til rådighed for
Midtsjællands Festudlejning. På hylderne findes både
rødvine, hvidvine, dessertvine, champagne, god cognac,
rom og likører samt portvine. Kort sagt har vi det hele!
Har du specielle vin-præferencer gør vi vores yderste
for at imødekomme dem.

På vores hjemmeside finder du en festberegner, som hurtigt og enkelt giver dig et
overblik over, hvad din fest vil koste.
Du skal blot foretage nogle enkle valg.

KONTAKT & BESTILLING
Ring og lad os få en snak om, hvad vi kan
gøre for dig, så du får en vellykket fest.
Du er naturligvis også altid velkommen
til at sende os en mail med din
forespørgelse.
Midtsjællands Festudlejning
Kokken og Tyren
Nørregade 38
4100 Ringsted
Tlf. 70 20 51 01
mail@midtsjaellands-festudlejning.dk

Prisliste
Midtsjællands Festudlejning dækker
kvalitetsbevidst op til alle typer
fester og arrangementer. Vores
totalkoncepter i samarbejde med
restaurant Kokken & Tyren i Ringsted
er af høj standard, ligesom alle vores
telte og vores tilbehør er det.
Vi er rigtig gode til at arrangere hele
festen, men kan også sammensætte
“halve” løsninger, hvis du ønsker at
stå for dele af arrangementet selv.
Giver du os en opgave, er vi sikre på,
at vi kan finde løsningen, der passer
både dig og dit budget.
Læs mere om Midtsjællands
Festudlejning på hjemmesiden,
eller kontakt os for en uforpligtende
snak om jeres kommende
festarrangement. Har du brug for
et hurtigt overblik over budgettet,
kan du med fordel benytte vores
festberegner på
midtsjaellands-festudlejning.dk

Telte

TELT 6 METER BREDT

TELT 9 METER BREDT

Meter

Pers.

Kr.

m2

Meter

Pers.

Kr.

m2

6x3
6x6
6x9
6 x 12
6 x 15
6 x 18
6 x 21
6 x 24
6 x 27
6 x 30

18
36
54
70
90
108
126
144
162
180

1.600,1.800,2.475,3.300,3.900,4.700,5.500,6.200,7.000,7.700,-

18 m2
36 m2
54 m2
70 m2
90 m2
108 m2
126 m2
144 m2
162 m2
180 m2

9x3
9x6
9x9
9 x 12
9 x 15
9 x 18
9 x 21
9 x 24
9 x 27
9 x 30

27
54
81
108
135
162
189
216
243
270

3.000,3.400,4.500,5.600,6.700,7.800,8.900,10.000,11.100,12.200,-

27 m2
54 m2
81 m2
108 m2
135 m2
162 m2
189 m2
216 m2
243 m2
270 m2

Vi kan levere telte i stort set alle former og kombinationer – fra mindre telte som er velegnede
som salgsboder, garderober eller køkkentelte, til de helt store udgaver med plads til flere
hundrede gæster. Alle vores telte er TUV godkendte og bliver leveret af Europas største teltleverandør Roder HTS.
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TELT 12 METER BREDT

TELT 15 METER BREDT

Meter

Pers.

Kr.

m2

12 x 3
12 x 6
12 x 9
12 x 12
12 x 15
12 x 18
12 x 21
12 x 24
12 x 30

36
72
108
144
180
216
252
288
360

4.500,5.000,6.500,8.000,9.500,11.000,12.500,14.000,15.500,-

36 m2
72 m2
108 m2
144 m2
180 m2
216 m2
252 m2
288 m2
360 m2

SPIDSTELT FIRKANTET
Super flotte pagodetelte som er
perfekte til udstillinger og messer eller
til overdækkede barer.
Meter
3x3
5x5
6x6

Pers.

Kr.

m2

9
25
36

1.600,1.800,2.200,-

9
25
36

Meter

Pers.

Kr.

m2

15 x 12
15 x 15
15 x 18
15 x 21
15 x 24
15 x 27
15 x 30

180
225
270
315
360
405
450

10.500,13.500,16.000,18.500,21.000,24.000,27.000,-

180
225
270
315
360
405
450

Tilbehør

INDGANGSPORTAL

Til den eksklusive fest
Meter

Kr.

3 x 3		 700,3x6
1.400,3x9
2.100,-

SIKKERHED
Håndslukningssprøjte
“UD” lampe. pr. stk.
Brandtæppe
Nødbelysning. pr. stk.

200,125,125,150,-

DØRPARTI

GULVE TIL TELTE/DANSEGULV

Dørparti til telte kan anvendes
i alle telttyper og sikre mod
kulde og træk
1500,-

Dansegulv i teakparket. Pris pr. m2
ikadan plastgulv. Pris pr. m2
Trægulv. Pris pr. m2
Scene 50 cm. i højden. Pris pr. m2

SALGSBOD

Med diske på den ene side
Meter

Kr.

3 x 3		 1.400,3x6
2.200,-
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90,25,30,70,-

VINDUER TIL TELTE

ØVRIGT TILBEHØR

Alle vores telte leveres med
vinduer i den ene langside.
Der kan vælges extra vinduer.
Pris pr. 3 meter
40,-

Talerstol m. pult
Gaderobestativ
Bøjler. Pr. stk.
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600,150,2,-

Tilbehør

STOLE / BORDE
Bord 120 x 80. 4 pers.
Bord 180 x 80 . 6 - 8 per.
Bord rundt Ø160. 8 pers.
Bord rundt Ø80. 10 pers.
Cafebord Ø80
Cafebord høj Ø80
Borde/bænkesæt
Klapstol
Barstol
Stoleovertræk hvidt stof
Stol, sort stof på sæde og ryg

LYS / LAMPER
30,45,55,70,45,60,95,10,25,40,15,-

Lyskæde 10 meter. Klar pære
Lyskæde 10 meter. Kulørte pære
Lysekrone
Lysdæmper
220 v forlængerledning 10 meter
220 v forlængerledning 20 meter

140,160,300,150,50,75,-

VARME
Terassevarmer gas
Varmekanon til telte 23 kw
Varmekanon på 50 kw diesel

270,700,2500,-

LOUNGEMØBLER
Venligst spørg om foto mm.
Sort læderpuf 40 x 40
Sort læderpuf 80 x 80
Sort puf rund Ø40
Barstole
Kubo lounge med lys
Kubo Hvid kupelampe

50,100,50,25,50,75,-

INNERLINER
Pris pr. m2

40,-

RØD LØDER
2 m bred. Pris pr. meter
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125,-

JUKEBOKS

TOILETTER

Leje pr. weekend

2.000,-

SLUSHICE MASKINE

400,-

SLUSHICE

Mobiltoilet m. vandtank
1.300,Mobiltoilet m. tank og håndvask 1.500,Mobiltoilet med herre og dame 2.000,-

MESTERGRILL

Vælg mellem jordbær, ananas,
cola, hindbær og sport. 1 liter

75,-
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600,-

Tilbehør
BESTIK / RUSTFRISTÅL
Bordkniv
Gaffel
Spiseske
Dessertske
Teske
Kagegaffel
Grillbestik kniv
Grillbestik gaffel
Smørkniv
Sauceske
Kartoffelske
Salatbestik
Serveringstang

DIVERSE PORCELÆN
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
3,25
3,25
1,75
1,75
5,00
10,00
10,00

PORCELÆN / TALLERKENER
Tallerken 30 cm.
2,Tallerken 24 cm.
2,Tallerken 20 cm.
2,Dyb tallerken
2,Kompot tallerken
2,Dæktallerken krom Ø32
10,Receptionstallerken med glasholder 5,-

Kaffekop med underkop
Sukker/fløde sæt
Diverse skåle og tilbehør
Salt/peber sæt
Vandkaraffel
Askebager hvid
Smørskål

2,50
5,00
3,50
8,00
10,00
4,00
3,50

EKSKLUSIV SERIE /
TALLERKENER
Firkantet tallerken. 30 x 30
Firkantet tallerken. 24 x 24
Firkantet tallerken. 18 x 18
Oval tallerken. 30 cm

5,5,5,5,-

GLAS
Mojitoglas
High ball glas
Whiskyglas
Portvinsglas
Coktailglas
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2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

EKSKLUSIV SERIE / GLAS
Champagne/velkomstglas
Hvidvin
Rødvin
Dessertglas
Snapsglas
Vandglas
Ølglas
Cognacglas
Drinksglas

FADE OG SKÅLE
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75

Fad krom 60x36
Fad krom 47x31
Kartoffelskål
Saucekande
Salatskål
Porcelænsfad hvid 20x30
Porcelænsfad hvid 14x20
Porcelænsfad hvid. Ovalt 30 cm.
Porcelænsfad hvid. Ovalt 40 cm.
Tapaskål 6x6

Midtsjællands Festudlejning / Tlf. 70 20 51 01
mail@midtsjaellands-festudlejning.dk / midtsjaellands-festudlejning.dk

15,15,5,5,10,20,15,15,20,5,-

Tilbehør

STOFDUGE / SERVIETTER

DIVERSE TILBEHØR

Andre mål og farver bestilles
mindst 2-3 uger inden levering
Hvid stofserviet
Hvid stofdug til 180x80 borde
Hvid stofdug til Ø160 borde
Hvid stofdug til Ø180 borde
Hvid stofdug til caféborde
Viskestykke

12,98,120,125,80,10,-

LYS / LYSESTAGER
Sølvlysestage 1 armet
Sølvlysestage 3 armet
Sølvlysestage 5 armet
Bloklys 5x10
Bloklys 5x15
Kronelys

25.30,40,25,5,5,-

El-vandkoger til 15 liter
Thermokande kaffe 1 liter
Thermokande the 1 liter
Stempelkaffekander
Askebæger hvid glas
Serveringsbakke
Isterningspand
Champagne-/vinkøler
Vase hvid, lille
Vase hvid, stor
Varmeplade
Brødkurv
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110,20,20,25,10,15,20,30,10,20,75,10,-

SPISE / DRIKKE OPBEVARING

FORSIKRING OG TRANSPORT

Køleskab med glas låge
600,Isterningmaskine
900,Fadølsanlæg enkelt hane
250,Fadølsanlæg med bar
350,Klapbar
200,Fustage à 25 liter Tuborg
550,Fustage à 25 liter Tuborg Classis 575,Rullebar med lys og 2 haner
1.200,-

Forsikring 12% af totalbeløbet
som dækker transport- , storm- og
brandskader.
Lejer hæfter selv for det lejede hvis
bortkomst eller andre skader.
Transportpriser oplyses ved
henvendelse til vores kontor.
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“Vi holder os hele tiden ajour
med udviklingen indenfor telte,
så vi kan tilbyde dig de bedste
muligheder til din fest.”

KONTAKT
Ring og lad os få en snak om, hvad vi kan gøre
for dig, så du får en vellykket fest.
Du er naturligvis også altid velkommen til at
sende os en mail med din forespørgelse.
Midtsjællands Festudlejning
Kokken og Tyren
Nørregade 38
4100 Ringsted
Tlf. 57 64 01 01
mail@midtsjaellands-festudlejning.dk

