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Meny Uthyrning & Köp - Dukar, porslin och personal mm 

 

Enkelt och lätt = Ägna din tid åt gästerna – Överlåt jobbet till oss! 

Skulle något gå sönder så sänder vi en faktura på inköpskostnaden. 

 

Hyr av oss:  

Bestick Förrättskniv, förrättsgaffel, matkniv, 

matgaffel, matsked, dessertsked, kaffesked. Pris 4: -  
     

Glas Champagneglas 15 cl, vattenglas 20 cl, 

vitvinsglas 25 cl, rödvinsglas 30 cl, Ölglas med 

reklamtryck, konjakskupa, likörglas, grogglas, 

snapsglas. Pris 5: -  
 

 

Tallrikar, keramik från Höganäs. Vit mattallrik 26 cm, vit assiett 20 cm, vit skål 4,5 dl. Pris 5: -  

Kaffegods, keramik från Höganäs. Svart mugg utan öra, Pris 4: - Vit mugg med öra, Pris 5: -  

Tegods, fältspatporslin från Xantia. Vit kopp 30 cl med fat, Pris 6: -  
 

Övrigt  
Clips - att hänga glaset på tallriken vid mingel, Pris 3: - 

Korg till bröd eller snacks, Pris 10: -  

Glasskål, glasvas, gräddkanna och sockerskål Pris 20: -st. 

Karaff o ljuslykta i metall, vit el brun 20 cm, Pris 25: - st. 

Termos 0,6 liter och 1 liter, Pris 50: -st.  

Pumptermos 1,9 liter, Pris 75: - Termos 10 liter, Pris 150: -  

Restaurang kaffebryggare inkl. 2 st glaskannor och kaffefilter, Pris 300: - 

Kokplatta med elkablar, Pris 150: - 

Serveringsbricka, rund svart, gummerad Pris 30: -  

                                                                                                    

Köp av oss:    

Servetter Matservett Exklusiv Duni 40 x 40 cm, pris 5: -  

Matservett Elegance Duni 48 x 48 cm, pris 6: -  
 

Dukar Fina vita engångsdukar från Duni - Evolin är ett perfekt alternativ till 

linne och har en fin kvalitet. Med Evolin är det alltid trevligt och rent, dessutom 

är duken helt framställd av förnyelsebart material! 
Liten 127 x 127 cm, Pris 45: - Mellanstor 127 x 180 cm, Pris 55: -   
Stor 127 x 220 cm, Pris 65: -Rund 180 cm diameter, Pris 165: -  

      

 

Personal Serveringspersonal, Pris 500:-/per person  

och timme inkl. moms och sociala avgifter. 

Personal från bygden precis som förr i tiden …  
 

Utkörning Utkörningsavgift, Pris 90 kr per mil  
 

Välkommen med beställning eller förfrågningar  

Hälsar Er Festfixare, Christina Jarl 
                                                                  

                                                               Maria, Gerd, Christina, Britt, Monica och pappa Stig 

_________________________________________________________________________________________ 

Christinas Gästgifveri AB Telefon   

Ervalla Gård 257 070-393 09 09 Företaget innehar F-skattsedel 

718 95 ERVALLA info@festfix.com             www.christinajarl.se   

Vi hyr ut porslin mm 

till er som beställer 

mat av oss. 

När ni har använt 

det hyrda porslinet 

så behöver ni bara 

skölja ur och lägga 

tillbaka det i våra 

specialväskor 
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http://www.christinajarl.se/

