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FIRMAAFTALE
Smag & Slægt ønsker at være jeres førstevalg,
når der skal bookes møder og restaurantbesøg.
Derfor tilbyder vi jer en række fordele ved at
benytte vores restauranter.
Med en firmaaftale får virksomheden følgende
fordele:

• 10 % på maden i restauranten
• Udvalgt Frokost menu – 2 retter til 199,• Udvalgt Aften menu – 2 retter til 279,• Gratis udbringning af catering
(ved min. 10 personer og op til 25 km
fra den enkelte restaurant)
• 10 % på forretningstallerkener både i
restauranten og ud af huset - når mødet skal
holdes hos jer (min. 10 stk. ved udbringning)  
• Gratis medlemskab af Smag & Slægts
VIP til alle interesserede medarbejdere

Læs mere på meresmag.dk

VIP KLUB
F I R M A A F TA L E

Dit medlemskab giver dig en række fordele, når
du holder møder og forretningsfrokoster hos os.
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Dit VIP kort giver dig
en række fordele, når
du holder møder og
forretningsfrokoster
hos os.

Du får:
• 10 % på mad på vores a la carte kort  
• 25 % på månedens vin. Nydes i restauranten
• Gratis sort kaffe efter middagen
• Udvalgt Frokost menu – 2 retter til 199,• Udvalgt Aften menu – 2 retter til 279,• Happy hour – få to betal for én – cocktails
hver torsdag til vores cocktailmiddag på
ANKER i Aarhus og MAST i Middelfart

• Fredagsbar happy hour. Få to, betal for én
på fadøl, udvalgt vin på glas samt udvalgte
drinks fra kl. 15.00 - 17.00 hver fredag i
Sømandspubben på Marselisborg Havnekro
i Aarhus samt på Restaurant MAST i Middelfart
• Gratis levering af mad ud af huset
(min. 10 personer. Maks. 25 km fra
restauranten)
• Invitationer til events, foredrag og netværksarrangementer med middag i restauranten

Læs mere på meresmag.dk

TIL PRIVAT BRUG
Ønsker du at forkæle dine nærmeste
med et besøg hos os, så kan du også
gøre brug af dine VIP fordele som
privatkunde. Du kan invitere op til tre
gæster pr. gang.
SÅDAN BRUGER DU KORTET
Book dit bord på meresmag.dk eller
på den enkelte restaurant. Skriv VIP
kunde i kommentarfeltet og medbring
VIP kortet til fremvisning i restauranten. VIP-rabatten fratrækkes med det
samme. Fordelene gælder kun, når du
har reserveret bord på forhånd.
DET MED SMÅT
• Få to betal for én cocktails
tilbuddet gælder hver torsdag
i forbindelse med køb af mad
på Restaurant ANKER og
Restaurant MAST i Middelfart
• Tilbuddene kan ikke kombineres
med andre rabatter eller tilbud.
• Informationer om månedens vin
sendes pr. mail

