Retningslinjer for mad og drikke i Kulturhusene
Foreninger og kommunale mfl. enheder som har lånt/lejet lokaler via Kulturhusene skal følge
disse retningslinjer:
Sådan bestiller du mad og drikke
Til kurser og møder
Bestilling modtages på www.bestil.kulturhusenehtk.dk eller ved at kontakte os.
Til arrangementer og selskaber
Bestilling sker ved kontakt til Kulturhusene pr. telefon 43 35 28 43 eller mail
kulturhusene@htk.dk.
På vores hjemmeside kan du finde vores selskabsmenuer.
I caféernes åbningstider
Al mad og drikke skal købes via Kulturhusenes caféer.
Uden for caféerne åbningstider
Der kan leveres mad efter aftale, og øl og vand stilles frem og afregnes efter forbrug.
Såfremt Kulturhusene ikke kan levere mad til arrangementet, kan det aftales at medbringe
lettere anretninger udefra.
Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke med henblik på videresalg.
Åbningstider
Se de aktuelle åbningstider på www.kulturhusenehtk.dk
Ved større, åbne, kulturelle arrangementer holdes caféen åbent en time før arrangementet og
en halv time efter med mindre andet er aftalt.
Priser og regulering
Caféernes priser fremgår på bestillingssiden www.bestil.kulturhusenehtk.dk og af menukortene
i caféerne.
Der tages forbehold for, at priserne reguleres hvert år 1. juli.
Det er ikke tilladt at medbringe mad og drikke med henblik på videresalg.
Brugerkøkkener
Uden for normal åbningstid kan brugerkøkkener benyttes til at lave kaffe/te og let anretning
efter aftale. Det er vigtigt at aflevere brugerkøkkenet, som man har modtaget det.
Brugerkøkkenerne er til fælles brug, så alle brugere, der har en lokalebooking, må benytte
dem.
Det er ikke tilladt/muligt at lave mad i køkkenerne.
Obs: Der er ikke brugerkøkken i Taastrup Kulturcenter.
Privatfester
Det er ikke tilladt at afholde private fester og arrangementer i Kulturhusene.
Undtagelser
Foreninger og kommunale enheder med faste, egne foreningslokaler må medbringe mad og
drikke i egne lokaler.
Retningslinjerne for mad og drikke i Kulturhusene træder i kraft d. 1. januar 2019.
Alle allerede indgåede aftaler påvirkes forsættes frem til 30. juni 2019.
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