
 

Tak, fordi I vælger at besøge Helmuth Bar & Kitchen! Vi lægger vægt på at skabe en god oplevelse for alle parter, derfor bedes I 

læse nedenstående betingelser igennem. Vi glæder os til at byde jer velkommen! 

Koncept 

BYG-SELV-BRUNCH & drikkevarer ad libitum (MANDAG-FREDAG) 

Slut med den kedelige brunchtallerken, hvor du alligevel kun spiser halvdelen + de dyre drikkevarer ved siden af. Hos os 
sammensætter du PRÆCIS den brunch, du ønsker og drikker lige så meget, du har lyst til af både kaffe/te/kakao, friskpresset 
appelsinjuice, hjemmelavet saft og vand!  

4 retter inkl. drikkevarer ad libitum og gratis brødkurv:       198,- 

AFTENSMAD (FREDAG & LØRDAG) 

Priser pr. person fra: 

1 ret         150,- 

2 retter     225,- 

3 retter     275,- 

Helmuth Menu 350,-  

Ad libitum øl, vand & vin under maden 250,- pr. person. 

WEEKENDBRUNCH (BUFFET) 

Hvert år besøger mere end 12.000 glade gæster vores populære brunchbuffet lørdag og søndag! 

Udover vores overdådige brunchbuffet får du fri cafe latte, cappuccino, te, kaffe og friskpresset juice. Børn til og med 0-3 år spiser 
gratis, mens prisen for børn fra og med 4-10 år er 99 kr. For selskaber over 8 personer er prisen 199 kr. 

Bookinger og tidsrum  

Hos Helmuth Bar & Kitchen huser vi flere forskellige café- og restaurantoplevelser. Fra mandag-fredag serverer vi Byg-Selv-Brunch, 
hvor der er mulighed for at booke bord i tidsrummet 09.00-12.30. Lørdag og søndag serverer vi Brunchbuffet. Her kan vi tilbyde jer 
to faste seatings:  

1. seating: 10.00-11.45 
2. seating: 12.00-14.00 

Vi har særligt travlt i aftentimerne fredag og lørdag. Hvis I ønsker at booke en restaurantoplevelse en af disse dage, kan vi 
almindeligvis tilbyde jer et af følgende tidsrum:  

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 | I har reservationen i 2,5 time*  

*Ønsker I at blive til cocktails efterfølgende, så angiv venligst dette i bookingkommentaren.  

Såfremt I ikke ønsker at booke et bord til spisning og blot vil nyde vores prisvindende cocktails, så anfør venligst dette i 
bookingkommentaren.  



Hvis I ønsker at bestille bord til cocktails fra kl. 22.00, så skriv venligst til booking@helmuthaalborg.dk eller ring på 98 10 33 05.  

Selskabsmenu, Allergikere & Øvrige Kosthensyn¨ 

Fredag og lørdag aften serverer vi vores Helmuth menu for selskaber med 8+ gæster, mens vi fra mandag-fredag serverer vores 
Byg-Selv-Brunch selskabsmenu for grupper af 8 eller flere. Du kan finde Helmuth menuen samt Byg-Selv-Brunch selskabsmenuen på 
vores hjemmeside. 

Vi serverer gerne en vegetar, veganer, pescetar eller glutenfri menu. Det skal blotoplyses ved bordbestilling og senest 7 dage før 
ankomst. 

Drikkevarer 

Vi kan tilbyde jer ad libitum øl, vand og vin under spisning til 250 kr. pr. person fredag og lørdag aften. Såfremt dette tilvælges, kan I 
nyde samtlige øl på hanen, husets rød- og hvidvin samt sodavand. For at undgå spild, skal vi bede jer om at færdiggøre den ene 
genstand, før I bestiller en ny.  

Deadlines 

Husk at oplyse os om endeligt gæsteantal og eventuelle allergier/kosthensyn senest 7 dage før ankomst. Bestiller I med kortere 
varsel, skal det blot oplyses hurtigst muligt. Oplyses der først om allergi/kosthensyn på dagen, kan en tillægspris forekomme.   

Ved grupper af 8+ skal vi have oplysninger om menu og drikkevarer senest 7 dage før ankomst. 

Betaling 

Vi opfordrer vores selskaber til at betale regningen samlet. Vælger I at betale hver for sig, skal værten for selskabet betale et 
eventuelt restbeløb, hvis regnestykket ikke går op. Desuden godtager vi betaling med følgende gavekort: The Host, DinnerBooking, 
Let’s Eat Aalborg og Helmuth gavekort udstedt via vores hjemmeside og fysisk i restauranten.  

Annullering af reservation 

Fristen for at afbestille en reservation er 7 dage før ankomst. Ved afbestilling senere end dette, forbeholder vi os retten til at 
fakturere jer for det gæsteantal, I har oplyst os 7 dage før ankomst. Såfremt, der ikke er oplyst menuvalg, faktureres en kuvertpris 
på 350kr., 209 kr. eller 198 kr. afhængigt af, hvilket tidsrum reservationen er bestilt til.  

Såfremt, der opstår mandefald på dagen for reservationen eller hvis I ikke møder op, vil I blive faktureret for det gæsteantal, I har 
oplyst os 7 dage før ankomst.  

Afbud skal ske via telefon 98 10 33 05 eller via booking@helmuthaalborg.dk  

Ved større begivenheder som Julefrokoster, Nytårsaften, private arrangementer, 90'er fester osv. gælder en afbestillingsfrist på 30 
dage. 

Bordopstilling 

Vi kan ikke garantere en specifik plads i restauranten, men vi vil i videst muligt omfang tage hensyn til jeres bordønsker. 

BEMÆRK AT VI BÅDE HAR HØJE OG LAVE BORDE I RESTAURANTEN - Anfør derfor venligst i bookingkommentaren, hvis der er 
mindre børn i selskabet, gangbesværede, ældre eller lignende. Grundet brandsikkerhed må barnevogne ikke medbringes i 
restauranten men kan i stedet parkeres foran facaden eller i vores baggård. 

Helmuth er medlem af DRC - Brancheorganisationen for hoteller og restauranter. 

Helmuth Bar & Kitchen 
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Tak, fordi I vælger at booke Helmuth Bar & Kitchen til jeres Ud-Af-Huset event! Vi lægger vægt på at skabe en god oplevelse for alle 
parter, derfor bedes I læse nedenstående betingelser og vilkår igennem. Vi glæder os til at besøge jer! 

Priser  

Der tages forbehold for eventuelle fejl i de angivne priser på hjemmesiden. Alle de oplyste priser er inkl. moms, medmindre andet 

er anført. Helmuth Bar & Kitchen kan til enhver tid ændre de anførte priser.  

De oplyste priser gælder fri bar i både cocktails og sjusser i 4 timer. I vælger selv tidspunktet og cocktails.  

Ekstra timer  

Skulle I få lyst til 1 time eller 2 ekstra på aftenen, bliver vores bartender gerne længere mod en merpris på 75 kr. pr. person pr. time 

(beregnet ud fra det bookede antal gæster, dog minimum 1500 kr. inkl. moms). 

Ekstra arbejdsbyrde 

Der pålægges gebyr for ekstra arbejdsbyrde i form af opsætning af bar dagen før, opbæring på 1. sal og derover, og desuden ekstra 

gebyr ved besværet aflæsningsmuligheder, medmindre andet er aftalt. 

Kørselstillæg 

Der pålægges et kørselstillæg for arrangementer længere væk end 10 km. Der pålægges et tillæg på 20,- pr. km. tur/retur.  

Opsætning af bar og evt. forsinkelse  

Vi kommer og stiller baren op en time før start, medmindre andet er aftalt på forhånd, således alt er klar til tiden. Vi medbringer alt 

udstyr og tilbehør og når vi går, tager vi alt med os igen. Det skal dog forventes, at nedpakning af bar tager minimum 30 minutter. 

Vi bestræber os på at have baren klar til tiden, dog tages der forbehold for uforudsete forsinkelser og i et sådan tilfælde, vil det 

aftalte tidsrum for cocktailbaren ikke blive forlænget.  

Deltagerantal 

Der er en minimumsgrænse på 40 deltagere i forbindelse med at opsætte Ud-Af-Huset cocktailbar. Ved arrangementer med under 

40 deltagere, kontakt da booking@helmuthaalborg.dk 

Deadlines 

Husk at oplyse os om endeligt deltagerantal, beliggenhed og aflæsningsmuligheder senest 14 dage før afvikling af arrangementet. 

Oplyses der først om ovenstående efter den anførte deadline, kan en tillægspris forekomme.   

Vi skal bede jer om at oplyse valg af cocktailmenu 14 dage før arrangementet. Skulle der forekomme ændringer i cocktailmenuen 

efter den anførte deadline, vil I blive pålagt et gebyr på 400 kroner.  

Bestiller I med kortere varsel, skal det blot oplyses hurtigst muligt.  

Glas 

Hvis uheldet skulle være ude, og der bliver smadret glas i løbet af arrangementet, vil I få en faktura med pågældende merudgift 

eftersendt. Beløbet pr. smadret glas er 25 kr. pr. stk.  

Gulv og inventar 

Helmuth Bar og Kitchen kan ikke stilles til ansvar for afdækning af sarte gulve. Det er jeres ansvar at afdække gulve og fjerne 

inventar og interiør, som ikke kan tåle væske. 

Betaling 

Vi eftersender en faktura efter afvikling af arrangementet.    

Annullering 



Såfremt, der opstår mandefald på dagen for arrangementet, vil I blive faktureret for det deltagerantal, I har oplyst os 14 dage før 

afvikling af arrangementet.  

Fristen for afbestilling er 4 uger før arrangementet, herefter forbeholder vi os retten til at fakturere jer for det fulde beløb.  

 

Helmuth er medlem af DRC - Brancheorganisationen for hoteller og restauranter. 


