Udstyrsliste Gørdinglund Herregård
Servicesæt: (150 sæt) - kr. 10 /sæt
kop m. underkop
desserttallerken/forret
middagstallerken
dyb tallerken
hvidvinsglas
rødvinsglas
vandglas
dessertvinsglas (lille) til eksempelvis Bailey
champagneglas
forretsgaffel
forretskniv
middagsgaffel
middagskniv
dessertske/teske
suppeske
kagegaffel
Dækketallerken i rustfri stål (sølv) - kr. 5 / stk
Øvrigt service til fri afbenyttelse
Suppegryder m. opøserskeer i forskellige størrelser
Opøser skeer - forskellig størrelse
20 stk vandkander
10 stk flødekande (hvid keramik)
5 stk flødekande (klar glas)
6 stk sukkerstrøglas
6 stk sukkerskåle (hvid keramik)
20 stk kaffetermokander
2 stk thetermokander
1 stor industrikaffemaskine
2 stk små kaffemaskiner
3 stk. vandkogekander
30 stk. salt og peber strøglas
5 stk små serveringsfade
5 stk mellem serveringsfade
10 stk store serveringsfade
10 stk skåle i rustfri stål (til eksempelvis kartofler, grøntsager)
10 stk rustfri stål sovseskåle
7x12 hvide keramikskåle (forskellige størrelser)
12 stk – glasskåle 260 mm
20 stk brødkurve
1 stor brødkurv
Serveringsbakker – forskellige
4 stk runde barbakker
3 stk kageopsatser

Ved festarrangementer kan industriopvaskemaskinen benyttes – opvaskemiddel dosseres automatisk
Vi sørger for toiletpapir, små håndklæder, sæbe, viskestykker og karklude til hele huset og festsalen.
Lys og duge medbringes selv til alle bordene.
*
Følgende findes på stedet til fri afbenyttelse:
4 stk køleskab - den ene er amerikaner med isterninger
Kummefryser i hovedhuset.
Drikkevare-køleskab i baren og i festsalen.
24 stk. firkantede borde længde 183 * bredde 76 * højde 74cm
17 stk. runde borde 115cm i diameter til 4-6 personer per bord
10 stk. høje runde ståborde Ø80cm
Stole til 150 personer
10 stk runde cafèborde
4 stk solvogne
Runde borde Ø160cm til 8 personer kan lejes
Lysestager 32cm høj 10 stk.
Lysestager 52cm høj 10 stk.
Store lysestager 160cm høj 2 stk.
Rød løber til fortrappen + 6 stk standere med snor
2 stk. flag til flagstængerne ved indkørslen
*
Vi lejer desuden følgende ud:
Runde borde Ø160cm til 8 pers. 70 kr per stk leveret.
Komplet sengetøj 25 kr per person.
Komplet håndklædesæt 20 kr per person.
Rygertelt 3*3m med 3 ståborde 300 kr

