
Levering og returnering. Mad og hjælp 2019 

Mad ud af huset : Nyt. Nu levering og returnering inkluderet prisen ed min. 30 kuverter. 

Fra den Tyske grænse  til og med Århus . Nord for Århus + kr. 4,00 pr. km.  


Sådan forespørger du online. Læg i kurv, skriv det antal som I forventer at invitere.  ( forespørgsel 
er ikke  bindende og der opkræves ikke penge.  ) 

Når vi har modtaget din forespørgsel vil vi tjekke op på om vi har kokke ledige til  tilberede det 
mad I ønsker. I vil normalt indenfor 12 timer modtage et tilbud hvor vi bekræfter levering. Vi tjekker 
op på om vi kan tilbyde den gratis hjælp som så vil være påført jeres tilbud. 

Vi vælger altid den bedste ledige kok til jer, ud fra jeres menu ønske. Det er muligt selv at komme 
med ønske om levering fra en bestemt kok. 

Vores kokke / leverandører er fordelt over Jylland og Fyn. Vi leverer mad tilberedt fra gode 
restauranter, kroer og kokke alle med egne  godkendte køkkener. Vi tilbereder kun mad ud af 
huset med egne leverede råvarer. 

Alle vores leverandører er godkendt hos fødevarestyrelsen. Her kan vi nævne Den Gyldne hane, 
Brorson, Den røde okse, Schakenborg slotskro, Pattegris.com , Superbrugsen Toftlund, er nogle 
af de kokke der tilbereder vores menuer.  Nogle menuer kan leveres med kogekone. 

I vil få oplyst hvilken kok / slagter, restaurant, kro , der bliver sat til at  tilberede jeres festmad . 

Maden leveres direkte ud fra ovenstående,  her vil vores  køkkenhjælp kunne tage imod jeres 
maden ,  anrette / udskære,  så det bliver klar til bord. 

 

Ud over vores tilbud på siden,  kan vi også levere restauranternes / kokkenes  egne menuer og 
tilbud som de tilbyder på deres hjemmeside. 

Vi leverer til samme  pris som de tilbyder på deres  hjemmeside,  blot med mulighed for  1 gratis 
køkkenhjælp, når der bestilles gennem mad og hjælp Toftlund / www.bestilfestmad.dk . 

Dette  kan lade sig gøre fordi vi tager os af salgsarbejdet så kokkene kan få ro til at tilberede den 
det mad de skal levere.  Husk at bestille direkte hos mad og hjælp ( www.bestilfestmad.dk ) , 
bestiller I først hos vores samarbejds kokke kan vi  desværre ikke tilbyde den gratis hjælp. 

Når vi har modtaget jeres forespørgsel og har sikret at vi kan levere jeres ønskede menu,  
kontakter vi jer for at aftale nærmere om detaljer vedr.  jeres levering , spise tid, antal hjælp I har 
brug for . Små ændringer ved allergi mv. må gerne oplyses ved bestilling men senest 8 dage før 
festen . Endelig antal tilrettes 8 dage før festen , vi ringer sammen og går det hele igennem , hvis 
der er små rettelser med tider osv. 

 

Der kræves et depositum for reserveret mad og hjælp efter aftalen om reservering er indgået.  

Depositum er kr. 1000,- tilbagebetales ikke hvis hele ordren annulleres. 

Beløbet fratrækkes det jeres endelige ordre / faktura. 

 

Vi hjælper gerne med at finde og Booker festlokaler , depositum for lokaler indbetales direkte til 
udlejer efter endt booking. Inden vi går igang med hjælp til lokaler indbetales for reservation af 
mad og hjælp. 


Hvor ikke andet er nævnt er vores priser inkluderet levering og  returafhentning  fra den tyske 
grænse til og med Århus . Nord for århus 4,00 pr. km. som udregnes fra Århus C. 

Det rengjorte emballage stilles udenfor så vi kan afhente det senere på dagen,  eller den den 
kommende dag 


Gratis køkkenhjælp. Vi tilbyder gratis køkkenhjælp med alle 3 retters menuer hele buffeter fra kr. 
200,- . Gælder så længe vi har ledig hænder, bestil i god tid. 

Ved evt. fejl oplys det på dagen til kokken / køkkenhjælpen, eller ring 29900410 ,  så vil vi  få 
mulighed for at udbedre fejlen .


www.bestilfestmad.dk Tlf 29900410 bestilfestmad@gmail.com 

http://www.bestilfestmad.dk
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Vi kan desværre ikke hjælpe hvis du venter til efter festen. 

Vi giver til samarbejdshuse 3 timer gratis 5 timer med natmad .  Udenfor samarbejdshuse og 
private hjem kan tilkøbes hjælp. Køb 1 køkkenhjælp 3 timer så lægger  vi 3 timer gratis oveni, ( ialt 
6 timer ) for kr. 900,- . Inkl. transport tur / retur . 

Vi tilbyder ikke gratis timer / rabat på serveringshjælp, og hjælp under eget mad / natmad. 

Opdæknings artikler.

I kan bestille Indbydelser, bordkort  , duge , servietter og  lys mv. I finder det her på vores 
hjemmesiden .

Når I lægger i kurv  vil vi pakke jeres forsendelse og I vil modtage en faktura til indbetaling på 
konto  eller via mobilpay. 

Vi sender til pakkeshop med Dao , Bring , Gls og Postnord. Din faktura tillægges fragt efter 
udbyders takster  + kr. 5,00 til indpakning. 

Nogle Servietter / lys / duge  kan ligge på fjernlager , men vi bestræber os på at få afsendt 
indenfor 24 timer. 

Alt til din opdækning finder du nederst på siden sammen med vores tilbud på mad ud af huset. 

 

Overvejer I at bestille mad ud af huset, er I er altid velkommen til at ringe for at bestille tid,  til et 
besøg i vores showroom / mødelokale , Søndergade 42 , 6520 Toftlund. 

Det koster ikke noget og er uforpligtende at få os med på jeres fest. 

Forvent en god snak om mad tager ca. 1 time, vi er selvfølgelig klar med lidt kaffe / vand under 
mødet.

I vores showroom vil I  kunne se / bestille duge, servietter , lys , indbydelser bordkort mv.  Også 
uden mad bestilling. 

Vi åbner dørene når I har tid,  dag aften eller søndage. Undtaget er  fredage og lørdage  hvor vi har 
travlt med opdækning  og fester.  samt søndage. 

( Kun Åben ved forudgående aftale pr. tlf. 29 90 04 10 )

Bedste Telefontid er hverdage 10.00 - 19.00 , men ring bare og se om vi tager telefonen. Måske 
sidder vi i møde, men 

med nummeroplysning  ringer vi tilbage hurtigst muligt ved ingen svar. 

I kan også kontakt os pr. mail bestilfestmad@gmail.com

Vi arbejder stadig på at flytte det hele over her på denne hjemmeside , og håber vi er færdig 
senest 1 april. 

Finder I ikke det I søger , ring til os på tlf. 29 90 0 4 10 .

Hold din fest sammen med mad og hjælp. Lettere kan det ikke blive. 


www.bestilfestmad.dk Tlf 29900410 bestilfestmad@gmail.com 
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