Exclusief dineren met Audi

Audimenuvoucher

Hierbij ontvangt u de voucher welke u heeft aangevraagd via audi.nl. Tegen inlevering van deze voucher kunt u gebruik
maken van de speciale prijsstelling van het Audi-menu bij één van de Les Patrons Cuisiniers restaurants. De voucher kan
eenmaal gebruikt worden.
Het Audi-menu bestaat uit:
Champagne bij ontvangst: 1 glas per persoon.
Een 4-gangen diner per persoon gebaseerd op de keuze van de chef. Per tafel is de invulling van het diner gelijk.
Per gang 1 begeleidend glas wijn. Ook wordt er per gang water geschonken.
De keuze uit 1 kop koffie, cappuccino of thee per persoon (exclusief digestive).
Audi-menu prijs:
Patron met 2 sterren: € 140,- per persoon
Patron met 1 ster: € 110,- per persoon
Patron zonder sterren: € 90,- per persoon
Voorwaarden Audi-menu:
1. Exclusief voor Audi-rijders.
2. Vooraf reserveren noodzakelijk: speciaal Audi-menu noemen in de telefonische reservering.
3. Audi-menu wordt geserveerd op basis van beschikbaarheid.
4. Tijdens officiële feestdagen wordt het Audi-menu niet geserveerd.
5. Het Audi-menu geldt voor maximaal 6 personen per tafel, meer personen is op aanvraag bij de betreffende patron.
6.	Bij aankomst in het restaurant dient voorafgaand aan het diner de voucher worden overhandigt aan de restaurateur,
dienst gastheer of gastvrouw.
7. Zonder overhandiging van een dergelijke voucher kan er geen gebruik worden gemaakt van het Audi menu.
8.	De buiten het expliciet aangegeven Audi-menu genoten extra’s worden naast de menuprijs per persoon in
rekening gebracht.
9.	
De voucher heeft geen nominale waarde; het is uitsluitend een mogelijkheid tot het aankopen van het Audi-menu
in de restaurants welke zijn aangesloten bij Les Patrons Cuisiniers.
10. De menuprijzen per persoon worden volledig in rekening gebracht aan de gast(en).
11. Deze voucher is niet geldig i.c.m. met andere aanbiedingen of de Audi dinercheque.
12. Het Audi-menu is geldig tot en met 31-12-2019.
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werkt het:
Druk de voucher af en vul uw naam en het kenteken van uw Audi in.
Maak uw reservering bij het betreffende restaurant en vermeld dat het om het Audi-menu gaat.
Neem de voucher mee.
Overhandig voorafgaand aan het diner de voucher aan de gastheer of gastvrouw.

Eet smakelijk!
Uw gegevens:
Naam:
Kenteken:

