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LEJE AF CAFE

PRIS FOR LEJE:  

0-3 TIMER: 1500 KR. I  TIMEN
+ 4 TIMER: 1000 KR. I  TIMEN

Vores café er godkendt til 120 mennesker,
men vi anbefaler dog ikke mere end 60
siddende gæster, hvis der skal være plads til
at komme rundt. Vi har fem toiletter til
rådighed, hvoraf et er handikapvenligt. 

Ved leje af cafeen lukker vi den for
udefrakommende gæster, og du vil derfor
kunne råde fuldt over caféområde og terrasse.
Service og rengøring – deriblandt opvask er
inkluderet i din lejepris. 

Der ved ligeledes være 1 x personale til
rådighed under maden, som hjælper med
opfyldning af drikkevarer og buffet. Før og
under maden vil vedkommende være i fuld
gang med klargøring og oprydning i køkkenet,
og er derfor ikke til rådighed.

Ønsker du at have mere personale på som kan
stå til rådighed, samt hjælpe med løbende
oprydning så kan du tilkøbe dette – se
længere nede. 

Køkkenet står ikke til rådighed ved leje og det
er hverken tilladt at tilberede eller opbevare
fødevarer i køkkenet. Dertil er det ikke tilladt
for hverken du eller dine gæster, at opholde
sig i køkkenområdet.  
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TEKNIK &
MUSIK

PRIS PR. PERSONALE:

300 KR. I  TIMEN

Cafeen har projekter til præsentationer, samt
musikanlæg. Musikanlægget kan enten
tilknyttes musik fra din egen telefon, eller en
Spotify playliste fra cafeens computer. 

Du står selv for at tilkoble dig anlægget, samt
at finde din playliste frem, men vi hjælper
gerne hvis det driller. 

Projektoren kan tilkobles din computer med
HDMI stik. 

Hvis du er i tvivl om hvorvidt din computer er
kompatibel, så er du mere end velkommen til
at komme forbi og teste det inden den store
dag.

TILKØB AF
PERSONALE

I lejeprisen er der inkluderet personale til
opfyldning af drikkevarer og buffet under
maden. 

Ønsker I mere personale som kan stå til
rådighed ved spørgsmål, hjælpe med diverse
praktiske udfordringer, og sørge for løbende
oprydning skal dette tilkøbes. 

Vi anbefaler altid at tilkøbe en ekstra mand,
hvis du ikke selv medbringer nogen til den
opgave – på den måde har du mere tid til at
nyde aftenen.
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PYNT OG
BORD
DÆKNING

PRIS FOR OPDÆKNING: 

UNDER 30 PERSONER: 800 KR.
+ 30. PERSONER: 1600 KR. 

Hvis du ikke ønsker cafeens
standardopstilling, stiller vi gerne bordene op
dagen inden dit selskab. 

Det er dog vigtigt, at du giver os en instruktion
for hvordan du gerne vil have det. Gør du ikke
det, laver vi typisk en opstilling med 6-
mandsborde, men kan også sagtens finde på
at blive kreative.  

Vi kan godt stå for borddækning mod et tillæg. 

Herved sørger vi for grøn dug, hvide
servietter, hvide stearinlys og borddækning
med middags- og forrets tallerken, bestik,
vandglas og vinglas. 

Ønsker du andre duge, servietter mv. skal du
selv fremskaffe dette. 

Prisen varierer efter selskabsstørrelser som
set nedenfor
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LEJE AF
KULTUR
HUSETS
LOKALER

PRIS PÅ VAGTTILLÆG PR. PÅBEGYNDT
TIME:

FØRSTE TIME: 1200 KR. 
EFTERFØLGENDE TIMER: 600 KR. 

Ved leje af kulturhusets lokaler skal du booke
og betale på bookbyen.dk. 

Kulturhuset har nogle mindre lokaler på 3. sal,
som primært egner sig til møder, samt to
store festlokaler. Det ene lokale ligger på 5.
sal, og har plads til 80 mennesker. Det andet
er teatersalen som har plads til 200 personer. 

Kulturhuset stiller lokale, borde og stole til
rådighed, men mad, drikke og service skal du
bestille hos os. Når du lejer kulturhusets
lokaler, står du selv for oprydning og
rengøring. Kulturhuset kræver at du efterlader
lokalet i samme stand som du overtog. Der er
ikke stillet rengøringsmidler- og udstyr til
rådighed, så dette skal du selv medbringe eller
aftale at låne hos os. 

Lokalerne kan lejes frem til klokken 23. Hvis
du ønsker at leje lokalet til senere på natten,
så skal du lave en aftale med os, og der skal
betales et vagttillæg. Vagttillægget dækker at
vi stiller en kollega til rådighed i tilfælde af
brand, uheld eller andre akut opståede
situationer. Vedkommende er ikke
nødvendigvis til stede i huset, men er på
telefonen og klar til at hjælpe. Dertil kommer
vedkommende ind og låser huset af efter jer

Vi holder som udgangspunkt ikke huset åbent
efter klokken 01. 
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TEKNIK &
MUSIK

PRIS PR. PERSONALE:

300 KR. I  TIMEN

Både 5. salen og teatersalen har projekter
samt musikanlæg. Du kan læse mere om
deres specifikationer på bookbyen.dk under
”Praktiske oplysninger” på det individuelle
lokale.

PYNT & BORD
DÆKNING

Du står selv for borddækning og pynt ved
booking af kulturhusets lokaler. 

Vær opmærksom på, at lokalet kan bookes af
andre frem til din booking. Vi anbefaler derfor
altid at booke lokalet i god tid inden, hvis I vil
nå at gøre klar, og sørg for at få aftalt med os
hvornår du ønsker at have servicen stillet til
rådighed.  

MAD &
DRIKKE

Ved bestilling af mad, skal du selv afhente den
i cafeen. Vi stiller mad, service og drikkevarer
klar på en mødevogn, så du nemt kan komme
op i elevatoren. 

Ønsker du at få leveret maden til etagen, skal
du booke serveringspersonale.
Serveringspersonalet sørger for at levere
maden, fylde op med drikkevarer, samt
løbende afrydning af service. 
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MAD Det er ikke tilladt at få mad udefra, men i visse
tilfælde giver vi gerne tilladelse til at du selv
kan medbringe særlige fødevarer som
eksempelvis en dåbs- eller bryllupskage. 

Vær opmærksom på at det skal aftales på
forhånd. 

Ved bestilling af mad skal vi desuden have en
tidsplan for hvornår du ønsker at maden skal
være klar. 

Dertil serverer vi altid alle menuer på buffet.
Buffeten placeres i disk-området i cafeen
sammen med tallerkener og service
medmindre du bestiller opdækning. 

MENUER Vi har et bredt udvalgt af menuer, som alle
kan findes på vores hjemmeside. 

Menuerne er lavet med økologi, dyrevelfærd
og smag i hovedsædet.

 Hvis du ønsker en ændring, så kan der ved
aftale med vores køkkenchef laves
tilpasninger på menuerne. 

Vær dog opmærksom på, at dette kan have en
indvirkning på kuvertprisen. 

SE VORES MENUER HER

MAD & DRIKKE

http://www.cafeincita.dk/selskaber-2
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VELKOMST
DRINKS

PRIS PR STYK: 45 KR. 

En velkomstdrinks er en god måde at
modtage dine gæster på. Vi laver dem som
udgangspunkt i tre variationer: 

Hyldesprits: Hyldeblomstsaft & økologiske
bobler
Mangosprits: Mangosirup & økologiske bobler
Bare Bobler: Økologiske bobler

Vi har glassene stående klar, og begynder at
skænke dem når dine gæster ankommer – på
den måde holder boblerne sig friske og kolde

ØL & 
SODAVAND

PRISER PR. STYK: 

SODAVAND: 25 KR. 
FLASKEØL: 25 KR. 
SPECIALØL: 40 KR. 

Øl og sodavand afregner vi efter forbrug. Det
vil sige, at vi efter endt arrangement tæller
sammen hvor mange flasker der er drukket og
fakturerer det. 

Vi har almindelig øl (Grøn Tuborg og Tuborg
Classic) samt et bredt udvalg af sodavand
(Coca Cola og Frem).
 
Ønsker du et mere eksklusivt udvalg, kan vi
tilbyde specialøl fra vores socialøkonomiske
leverandør People Like Us. 

 Sørg for at gøre opmærksom på dit valg inden
dagen, da vi skal sørge for at have de rigtige
drikkevarer på lager.
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VIN

PRIS PR FLASKE: 235 KR. 

Vores vine er alle økologiske, og mange er
socialøkonomiske. 

Vores sortiment består af en Riesling, en
Weiss burgunder, en Spätburgunder og en
rosévin fra det socialøkonomiske og
økologiske vineri ”Weinbau der Lebenshilfe”.
Ydermere kan vi byde på den økologiske
Tempranillo og en økologisk cava fra Castell
D’age. 

Vinene afregner vi pr. åbnede flaske. Det er
dog vigtigt, at du giver os et estimat på
forbruget så vi sørger for at have nok på køl. 

KAFFE & THE

PRISER :

KAFFE: 55 KR.
THE: 35 KR

KAFFE, THE OG VAND AD LIBITUM: 55 KR.
PR. PERSON

Kaffe og the bestiller du pr. kande. Der er ca. 5
kopper kaffe pr. kande, og det er muligt for os
at brygge mere under dit arrangement. 

Det samme gælder tevand og breve. 

Kaffe og the afregner vi pr. serveret kande,
men vær opmærksom på at du skal lægge en
minimumsbestilling som personalet har klar
på buffeten til det ønskede tidspunkt
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PROP
PRISER

PROPPRISER: 

VIN: 75 KR. PR. FLASKE
SPIRITUS: 100 KR. PR. FLASKE 
ØL:  10 KR. PR. FLASKE/DÅSE 
SODAVAND: 10 KR. PR. FLASKE/DÅSE
FADØL: 300 KR. PR. FUSTAGE

Vi vil meget gerne vil have lov at servere
drikkevarerne, da det er dem vi lever af. 

Dog forstår vi sagtens, at der kan være et
ønske om selv at stå for specialvarer 
– det kan du få lov til hvis du betaler en prop
pris

TIDSPLAN For at kunne sørge for at du får den bedst
tænkelige oplevelse, er det vigtigt at du giver
os en tidsplan for hvornår mad og drikkevarer
skal serveres. 

Vores udgangspunkt til en tidsplan ses
nedenfor, men kan tilpasses efter behov.
 
Når gæsterne ankommer: Velkomstdrinks
30 minutter inde: Forretten serveres
90 minutter inde: Hovedretten serveres
3 timer inde: Dessert, kaffe & the serveres.
 
Skal der være ro til taler og præsentationer, så
giv også gerne en oversigt over dette, så vi
kan sørge for at minimere støjen fra køkkenet. 
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BOOKING &
DEPOSITUM

Ved booking af selskaber, skal du betale et
depositum på 2000 kr. på mobilepay eller ved
betaling i cafeen. 

Først når depositummet er betalt, lægger vi
aftalen i bogen. 

Depositummet betaler du i tilfælde af
afbestilling. Vi bekræfter modtagelsen af dit
depositum på mail. 

Depositummet fratrækkes når du afregner
efter selskabet. 

BETALING Betaling kan ske ved betalingskort i cafeen
eller via faktura til bankoverførsel. 

Hvis I ønsker at afregne allerede på dagen, må
I på beregne lidt ekstra ventetid da personalet
skal have tid til at tælle forbruget af
drikkevarer op. 

I er dog også mere end velkomne til at komme
forbi ugen efter, eller få tilsendt en faktura. 

Vigtigst af alt; gør os opmærksomme på
hvordan I ønsker at betale på forhånd. 

Alle priser er inklusive moms

BETINGELSER
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DEADLINE
FOR
BESTILLING

Du skal senest fire uger før dit selskab
beslutte hvilken menu du ønsker på dagen. 

 Drikkevarerne skal du senest to uger før have
besluttet dig for.

 Tilkøb af personale skal ske senest 4 uger før

AF
BESTILLING

Når dit depositum er betalt, booker vi dagen
ind og begynder at planlægge bemanding og
melde ud til vores kunder at cafeen har lukket. 

I ugerne før bestiller vi drikkevarer, råvarer og
planlægger arbejdsgangene. Det vil sige, at en
afbestilling er lig med betydelige tab for os, og
derfor er du underlagt følgende
afbestillingsvilkår: 

Frem til 45 dage før: Du kan frit rykke til en
anden ledig dato uden at miste dit depositum

Under 45 dage før: Du mister dit depositum

30-8 dage før den bookede dato: Du
faktureres 50% af kuvertprisen på maden og
mister dit depositum

Mindre end 8 dage før: Du faktureres fuld
pris af kuvertprisen og mister dit depositum
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LEVENDE
MUSIK

Vi har et stort netværk af musikere, som kan
bookes til at spille til jeres arrangement. Især
en omgang lounge jazz kan sætte prikken over
i’et på jeres aften.

 Hvis du ønsker at høre mere, så sig til.

LEVERING AF
GØGL &
LØJER

Har I planer om at få leveret selfie-maskiner,
bordfodboldsbord eller andet til cafeen, så er I
mere end velkomne. 

Sørg dog for at lave en aftale med os først, da
vi skal sikre at der er personale til rådighed på
det gældende tidspunkt. 

Det gælder naturligvis også når det skal
afhentes igen.

HANDIKAP
VENLIGHED

Cafeen har elevator, brede døre, samt
handikaptoilet. 

Hvis du har bestilt bordopstilling, så giv gerne
besked hvis der skal dækkes op med ekstra
plads til en kørestol.

ANDET
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MAIL

CAFEVALBY@INCITA.DK

TELEFON

22573532

MAIL

CAFEOSTERBRO@INCITA.DK

TELEFON

25974821

CAFE INCITA
VALBY

CAFE INCITA
ØSTERBRO

KONTAKT

MAIL

LUB@INCITA.DK
KØKKEN
CHEFEN


