Mat ska vara en njutning och sätta pricken över i, oavsett tillfället!
Därför anstränger vi oss på Roslagsbageriet till det yttersta för att din och dina gästers upplevelse av
våra produkter alltid ska vara en upplevelse både för öga och gom!
Du bestämmer om du vill hämta maten själv på bageriet eller om du vill ha hjälp med hela
genomförandet, för att på så sätt kunna få lugn och ro och bara njuta av din tillställning och
koncentrera dig på att ta hand om dina gäster.
Med vår långa erfarenhet kan vi vara ditt bollplank både vid planering och genomförande.
Som en extra krydda lägger vi alltid till professionalism när det kommer till service och bemötande
mot dina gäster och i vårt genomförande.
Utöver de produkter som finns med i vår katalog skräddarsyr vi gärna efter dina önskemål och ditt
behov och den budget du har att förfoga över.
Personal
Det är ofta mycket att tänka på inför ett matarrangemang.
Så kan det åtminstone kännas, eller hur?
Vi är vana att lösa de ”problem” som du kanske upplever för första gången.
Och vi gör det gärna.
Behöver ni personal så hjälper vi gärna till. Vi räknar med en serveringspersonal på 15-20 gäster vid
en sittande middag och en personal på ca 25-30 gäster vid buffé eller cocktailparty. Är
arrangemanget större än 50 gäster ser vi gärna till att det även finns en hovmästare som koordinerar
allt.
Är det ett arrangemang som kräver en kock på plats, så räknar vi oftast en kock på ca 50 gäster.
Vid sent arbete och/eller när kommunala färdmedel saknas, debiteras ersättning för
taxiresa/resekostnader från festplatsen till vårt kök. Personalen är självklart olycksfallsförsäkrad och
vi har lika självklart en ansvarsförsäkring.
RoslagsBageriet Anno 2013 AB innehar även kollektivavtal och är medlem i SBK Sveriges Bagare &
Konditorer .
Pris per person och timme (inkl sociala avgifter)enligt offert. Vi brukar räkna med att personalen
börjar arbeta 2 – 3 timmar före arrangemangets start och är klara 1 timme efter dess slut.
Vi hjälper dig gärna att räkna ut hur mycket personaltimmar som går åt efter ditt specifika önskemål
och efter tillställningens genomförande.
Tänk på att bufféservering är ett personaleffektivt sätt att genomföra festen/eventet.
Minimumdebitering för personal är 4 timmar/person.
Underhållning!
Vi kan hjälpa dig att ordna underhållning i olika former, allt från trubadur till Dj:s
Detta offereras separat.

Porslin och utrustning
Förutom mat och dryck kan vi stå till tjänst med porslin, dukar, bord, stolar, belysning etc. Lämna era
uppgifter så tar vi fram en offert. Allt efter era önskemål. Extra transportkostnad tillkommer vid
beställning av porslin, tält eller annan utrustning.
Hyrgods
Vid förlust eller skada på hyrgods debiteras återinförskaffningspris på respektive produkt.

Drycker
Om ni själva vill ordna med dessa drycker tar vår serveringspersonal givetvis hand om all servering
mot en korkavgift, som offereras separat.
Självklart tillhandahåller vi även alkoholfria drycker.
Offert/Menyförslag
En offert från oss är ett förslag där vi beskriver vad vi levererar och ger en uppskattning av
kostnaderna. Giltighetstiden är 30 dagar. För större evenemang sänder vi ut en orderbekräftelse som
vi vill ha er underskrift på för att minimera risken för missförstånd. Eller att ni godkänner offerten via
epost.
Betalningsvillkor
Betalning sker kontant vid leverans eller på faktura.
Betalningsvillkor: 10 dagar netto vid fakturering, vid större arrangemang debiteras 50 % à conto.
Privata kunder: Betalning kontant/Swish eller förskottsfaktura.
Dröjsmålsränta med 22 % efter förfallodatum.
Obligatorisk administrationsavgift 40:- (+25 % moms).
Vi reserverar oss för eventuella pris- och sortimentsförändringar.

Bokningsregler
Arrangemanget skall bekräftas skriftligen.
Beställaren ansvarar för att behörig person äger rätt att ingå avtal i företagets/organisationens namn
samt undertecknar avtalet och återsänder ett exemplar till arrangören inom skälig tid. För det fall
beställaren är en privatperson antages denna vara ensamt ekonomiskt ansvarig för bokningen.

Avbeställningsrätt
Avbeställning ska alltid ske skriftligen eller via mail och skall bekräftas av oss, för att vara gällande.
Vid total avbeställning av arrangemanget, debiteras 25% av beställningens ordervärde. Om
avbeställning sker senare än 5 dagar innan bestämt genomförande, debiteras 100% av ordervärdet.

Beställaren har emellertid alltid rätt att fram till fem dagar innan arrangemanget justera antalet kuvert
med +- 10% jämfört med det antal som ligger som grundbeställning.

Det antalet som är överenskommet kan endast ökas efter förfrågan hos leverantören och efter beslut
av densamme.
Force majeure
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i
leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva
avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

