
 

 

PRISLISTE 

 

BAR 

Cocktailbar: Basis     Kr. 1.500,-  

Inkl. køleskuffe, isterninger, glas, sugerør (uden drikkevarer)    

Cocktailbar: Eksklusiv     Kr. 2.500,-  

Inkl. køleskuffe, isterninger, glas, sugerør, cocktailpynt 

4 flasker spiritus, 20 stk. sodavand,       

Ginbar       Kr. 2.900,-  

inkl. køleskuffe, isterninger, glas, sugerør, pynt 

6 flasker gin, 20 flasker tonicvand, 6 flasker danskvand, 

2 liter hjemmelavet hyldeblomstsaft & 6 flasker Schweppes Lemon   

Ølbar: Specialøl      Kr. 1.700,-  

inkl. køleskuffe, glas & 6 slags specialøl (4 flasker af hver) fra FUR Bryghus   

Rosébar       Kr. 1.600,-  

inkl. køleskuffe, isterninger, glas,  4 flasker rosé samt 1 flaske mousserende 

rosé    

Champagnebar     Kr. 2.700,-  

inkl. køleskuffe, isterninger, glas, 2 flasker champagne  

& 2 flasker mousserede vin 

Vinbar      Kr. 4.200,-   

inkl. køleskuffe, isterninger, glas, 2 slags hvid (2 flasker af hver),  

2 slags rød (2 flasker af hver), 2 flasker rosé, 2 flasker mousserende 

Bar: Øl, vin & vand      Kr. 6.000,-  

inkl. køleskuffe, isterninger, glas, 1 kasse Tuborg & 1 kasse Carlsberg (flaske),  

4 flasker husets hvidvin og 6 flasker husets rødvin, 1 kasse blandede sodavand (flaske) 

Bar: Eksklusiv      Efter aftale  

inkl. køleskuffe, isterninger, glas, sugerør, cocktailpynt, 

alm. Tuborg & Carlsberg på flaske, husets hvid- og rødvin,  

4 slags spiritus, blandede sodavand, 2 slags sirup, mv.  

Kaffebar       Efter aftale  

inkl. køleskuffe, isterninger, kopper, mælk & sukker, glas,  

filterkaffe, kaffemaskine til specialkaffe, iskaffe, mv. 

 

 

 

 

 



 

 

PRISLISTE 

 

KITCHEN 

Snack Truck: Morgenmad    kr. 125,- pr. kuvert  

inkl. emballage, træbestik, servietter, hjemmebagt brød,  

2 slags hjemmelavet pålæg & ost, frisk frugt, grønt, smør  

& marmelade. Inkl. filterkaffe & te. 

 

Snack Truck: Tapas     kr. 175,- pr. kuvert  

inkl. emballage & træbestik, servietter, 4 slags let tapas 

 

Snack Truck: Sandwich     Kr. 195,- pr. kuvert  

inkl. tallerkner & bestik, servietter, 3 slags sandwich 

 

Snack Truck: Dessert    kr. 145,- pr. kuvert  

inkl. emballage & træbestik, servietter, 2 slags kage, 

frisk frugt, petit fours, filterkaffe & the 

 

Snack truck: Natmad    kr. 125,- pr. kuvert  

inkl. emballage, servietter, Gullaschsuppe med brød 

eller gourmet hotdogs med hjemmelavede pølser  

 

Tilkøb        

+ Juice     Kr. 25,- pr. kuvert 

+ Filterkaffe & the    Kr. 35,- pr. kuvert 

+ Specialkaffe    Kr. 60,- pr. kuvert 

+ Mølledram     Kr. 35,- pr. kuvert 

+ Hjemmebagt kage/muffin   Kr. 25,- pr. kuvert 

+ Røræg & hjemmelavede brunchpølser  Kr. 60,- pr. kuvert 

+ Smoothie shot    Kr. 40,- pr. kuvert 

+ Øl (flaske)     Kr. 40,- pr. kuvert 

+ Sodavand (flaske)    Kr. 35,- pr. kuvert 

+ Husets hvid- & rødvin     Kr. 65,- pr. kuvert 

+ Husets Rosévin    Kr. 70,- pr. kuvert 

+ Mousserende vin    Kr. 65,- pr. kuvert 

+ Hjemmelavet hyldeblomstsaft   Kr. 35,- pr. kuvert 

+ Søbogaard saft (flere varianter)   Kr. 35,- pr. kuvert 

+ Flaskevand 1 liter, med og uden brus  Kr. 50,- pr. kuvert  

+ Mokaï, Breezer eller Smirnoff Ice   Efter aftale    

 

 

Ønsker man tilføjelser eller ændringer med råvarer eller drikkevarer, der ikke fremgår af vo-

res sortiment, vil der være et min. tillæg på kr. 10,- pr kuvert. 

 



 

 

 

REGLER & TILLÆG 

 

Mængder og priser er beregnet til 15 kuverter. Mængde, indhold og pris kan justeres efter 

aftale ved selskaber, der er større end 15 kuverter.  

Priserne gæler for min. 15 kuverter 

Ved leje af Snack Truck inden for bygrænsen (Frederikshavn) beregnes ikke et tillæg. 

Ved leje af Snack Truck uden for bygrænsen (Frederikshavn) beregnes et tillæg fra kr. 

300,-  efter nærmere aftale.  

Ved leje af Snack Truck til fester beregnes et depositum for evt. skader mm. på kr. 1500,- 

Depositummet trækkes fra i en endelige regning.  

Tilkøb en tjener, bartender eller barista til kr. 350,- pr. time.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant Møllehuset  Skovalléen 45, 9900 Frederikshavn  Tlf. 98434400 

fest@mollehuset.dk  www.mollehuset.dk  sociale medier: @mollehuset 


