Sällskapsmeny
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Bokningsregler
BOKNING
För att Usine ska kunna garantera att ett större sällskap placeras tillsammans och för att Usine ska kunna erbjuda snabb och smidig service
ombedes större sällskap efterfölja vissa bokningsregler.
Sällskap över 8 personer bokas 17.00 eller 20:00 om inget annat är överenskommet i mån av beläggning.
Garanterad sittningstid 2,5 h. Längre sittningstid i mån av plats så länge sällskapet beställer mat eller äter.
Sällskap över 30 personer har möjlighet att boka separé (privat lokal) valfri tid under ordinarie öppettider.
Sittningstid separé 3,5 h. Lokalhyra tillkommer till en fast avgift à 5000:Andra erbjudanden eller kampanjer gäller ej fast meny eller större sällskap. Angivet paketpris för meny gäller.
Bordsbokning för större sällskap ska bekräftas via mail eller sms från Usine.
Bokning av separé ska godkännas på separat bilaga. Bilaga bifogas vid bokningsförfrågan.
Utan bekräftelse kan Usine inte garantera bokningen.
Vid försenad ankomst mer än 15 minuter från bokad tid kan Usine ej garantera plats. Full debitering sker vid försening.
MENY
Alla bordsbokningar för sällskap över 8 personer kräver en förbeställning av maten från fast meny.
Ansvarig väljer en och samma meny till hela sällskapet.
Vid specialkost, allergi eller intolerans serveras modifierad- eller annan rätt till samma pris.
Om sällskapet önskar en reducerad eller modifierad meny ska förfrågan godkänas och bekräftas via mail från info@usine.se.
Förbeställning, antal gäster samt specialkost måste meddelas via mail till info@usine.se senast 2 veckor innan arrangemang.
Sällskap som bokat bord med mindre än 2 veckor till arrangemang tilldelas en reducerad meny för beställning på plats.
Förändringar kan ske i menyn då Usine jobbar med säsongsbetonade råvaror och koninuerligt uppdaterar sitt utbud av rätter.
SERVERING
Usine har alltid rätt att neka servering eller avvisa gäster som beter sig olämpligt eller uppfattas berusade / påverkade.
Ingen prisreduktion sker av förbokad kost eller dryck om en gäst avvisas.
AVBOKNING
Avbokning måste ske enligt nedan:
8 – 19 personer – 2 veckor innan arrangemang
20 personer eller fler – 4 veckor innan arrangemang
Separé – 8 veckor innan arrangemang
Vid sen avbokning har Usine rätt till full debitering.
Avhopp av enstaka deltagare måste meddelas via mail till info@usine.se minimum 2 arbetsdagar innan arrangemang.
Vid avhopp av mer än 10% av deltagarna debiteras det överskridande antalet 500:- per person.
Vid sent avhopp har Usine rätt till full debitering.
BETALMEDEL
Föranmälan för fakturering av befintlig fakturakund ska ske via mail till info@usine.se senast 2 arbetsdagar innan besöket.
Utan föranmälan har Usine rätt att kräva betalning på plats.
Faktureringsunderlag för nya fakturakunder ska vara inskickat via mail till info@usine.se senast 2 veckor innan arrangemang.
Fakturaunderlag ska inkludera företagsnamn, fakturaadress, mailadress samt organisationsnummer.
Faktura skickas via mail som PDF.
Fakturaunderlag ska godkännas och bekräftas via mail av Usine innan arrangemang.
Utan bekräftelse har Usine rätt att kräva betalning på plats.
Betalningsvillkor är alltid 20 dagar. Inga fakturor skickas till privatpersoner eller till utländska adresser.
Fakturaavgift tillkommer.
Usine är en kontantfri restaurang. Usine accepterar alla kort för kortbetalning samt swish.

