Vi er rigtig glade for, at I vil spise på Mamma’s. For at alle parter får en god oplevelse, bedes I læse disse
betingelser og retningslinjer igennem. Vi glæder os til at byde jer og jeres gæster velkommen!
VÆLG JERES ØNSKEDE TIDSRUM
Fra mandag til og med onsdag er vi temmelig fleksible i forhold til ankomst. Men på torsdage, fredage og
lørdage har vi ekstra travlt i restauranten. Er I en gruppe på 10 gæster eller flere, der ønsker at spise på en
af disse tre dage, kan vi derfor normalt tilbyde jer et af disse tidsrum:
✓ 17.00, 17.30 eller 18.00 | I har reservationen i 2t 15min
✓ 20.30 eller 21.00 og frem | her har I reservationen frem til restauranten lukker
Ønsker I at booke et hel-aftens-arrangement er prisen (pr. person):
✓ DKK 600 (hverdag) & DKK 800 (weekend)

MENUEN, VEGETARER, ALLERGIKERE & ANDRE SÆRLIGE HENSYN
Uanset hvilken løsning, I vælger, skal vi dog bede om at menuen er ens for alle ved 16 personer og derover.
Vi tager naturligvis højde for vegetarer, allergikere o. lign. Husk at oplyse os om dette senest 7 dage før
ankomst. Bestiller I med kortere varsel, skal det blot oplyses hurtigst muligt. Oplyses der først om
allergi/kosthensyn på dagen, kan en tillægspris forekomme.
DRIKKEVARER
For at give jer den bedste oplevelse bedes I også bestille drikkevarer på forhånd. Ikke nødvendigvis et
præcist antal flasker, men en indikation af jeres ønsker. Se hele udvalget på vores drikkevaremenu.
DEADLINES
Jeres endelige menuvalg, inklusiv særlige kosthensyn, skal være os i hænde senest 7 dage før ankomst. Har
I booket bord med kortere varsel, skal vi blot have jeres menuvalg hurtigst muligt. Vi skal kende det
endelige gæsteantal senest 7 dage før ankomst.
BETALING
Vi anbefaler, at regningen betales samlet af én person. Vi modtager langt de fleste typer kreditkort.
Kreditkortgebyr – firmakort udstedt uden for EU/EØS samt private betalingskort udstedt uden for EU/ EØS
bliver pålagt et gebyr. For American Express gælder, at alle transaktioner bliver pålagt et gebyr. Betaler
gæsterne hver for sig (dog maksimalt op til 15 personer), skal værten betale en evt. difference, hvis
regnestykket ikke går op. Kontakt os for at høre nærmere om muligheden for senderegning.
ANNULLERING
Det gæsteantal, I har oplyst os 7 hverdage før ankomst, er det antal I vil blive faktureret som
minimumsantal på aftenen, samt hvis I ikke dukker op. Annullering kan ske indtil 7 dage før arrangementet.
Annulleres senere end dette vil I blive faktureret for det antal I har oplyst os 7 dage inden arrangementet.
Har I ikke forudbestilt menu og drikkevarer faktureres en kuvertpris på 400 kr.
BORDOPSTILLING
Vi placerer altid selskaber som en samlet gruppe. Vi kan dog ikke love en specifik placering i restauranten.
For større grupper, kan det blive nødvendigt at benytte to eller flere borde, som står tæt ved siden af
hinanden.
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