Grisefest
VIVA ESPAÑA

Vi giver 100% skriftlig indtjeningsgaranti 40.000 kr. ved 300 gæster
Rødternede duge, pattegris og sydlandsk stemning i den traditionsrige spanske stil. Et anderledes
event, der leder tankerne hen på de glade ”Simon Spies-dage”, med turene til sydens sol og varme.
Grisefesten starter selvfølgelig med scanning af jeres boardingpas samt den efterfølgende sikkerhedskontrol. Flyet letter, og i nyder forretten, som serveres af de søde stewardesser.
Efter landingen placeres I ved lange borde og bænke, hvor I nyder stemningen til de spanske toner,
der fylder lokalet. Alt sammen leveres af vores store 5 mands LIVE band XLENT og den spansk
svingende DJ.
Hele fest og indgangsområdet oser af Sangria og rødvin i bastflasker. Vi er tro mod den spanske stil,
som giver den helt naturlige sydlandske stemning.
Med et flot og fantastisk sceneshow.
Næsten alt leveres af Nem-Fest fra start og til sidste gæst er gået hjem... vi hjælper med
supervision af jeres frivillige hjælpere, gennem hele processen.
I får samtlige indtægter ved entré, barsalg, sponsorer og lign.

FORENINGSFEST

LIGHT-UDGAVE

FIRMAFEST

Grisefesten koster som foreningsfest:
kr. 86.000,- + kr. 75,- pr. solgt billet
udover 300 gæster. Entréidé kr. 245,-

Konceptet som ved foreningsfest,
max. 175 pers. med 3 mands LIVE band
XLENT og DJ. Pris kr. 59.500,-

Evt. tilkøb Helstegt pattegris med
salater og kartoffel, ad libitum kr. 145,-

Evt. tilkøb Helstegt pattegris med salater og
kartoffel, ad libitum kr. 145,-

Som firmafest fra kr. 649,- pr. kuvert
inkl. oppyntning, 5 mands LIVE-Band
XLENT, DJ, menu, Sangria, spanske
vine, fadøl & sodavand ad libitum. Min.
250 pers. Der er mulighed for diverse tilkøb, som totalfest. Kontakt for nærmere
info. Menuen er helstegt pattegris med
salater og brød.

I får samtidig en skriftlig indtjeningsgaranti på min. kr. 20.000,- v/175 pers.

Der vil altid være mulighed for, at i kan bruge jeres egne leverandører, hvis det er det i ønsker. Alle priser er incl. moms.

Bo Bonde Wulff, eventchef
bo@nem-fest | 4095 1202
www.nem-fest.dk

