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At Home
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FORDELE 

Vi hjælper jer med at planlægge arrangementet i jeres 
hjem. Vores kokke er altid fyldt med gode idéer til 

spændende retter. 
 

- På denne måde behøver I ikke tænke over at skulle 
lave maden selv.  

- Vores dygtige kokke forbereder og serverer maden.  
- Nyd en frisk middag tilberedt på stedet. 

- I kan nyde et ekstra glas vin eller to. 
- Ingen besvær med at skulle finde en barnepige. 

- Ingen grund til bekymring om der er nok 
parkeringspladser. 

- Der vil være rabat på vinen fra vores vinkort. 
- Vi efterlader et fint og rent køkken

En Rafaels oplevelse i hjemmet  
Spis ude hjemme hos jer selv.  

Få jeres helt egen unikke Rafaels oplevelse i eget hjem.  
På grund af udviklingen af Covid-19 i 2020 har vi brudt vores hoveder og tænkt nye innovative idéer, så I får en udsøgt smagsoplevelse 

som I vil mindes længe. 
I har nu mulighed for at booke en eller flere kokke, der vil forberede maden hjemme hos jer.  

Har I reserveret et andet lokale, for eksempel et forsamlingshus, tilbereder vi gerne den spændende menu der.

Om os 

Vores kokke tager sig af alt. 
- Højst kvalitet af maden. 

- Modtagelsen af gæster har aldrig været nemmere på denne måde i 
jeres eget hjem.  

- De forbereder maden, serverer og gør rent i jeres køkken, inden de 
smutter igen. 

- Vores kokke kommer med egne ingredienser.

Selvfølgelig laver vi gode, sprøde og tynde pizzaer men vidste du 
at vi også laver en super lækker og saftig oksemørbrad?



MØD os → aftale → kokkene kører → Madlavning → Rengøring → så er vi smuttet

Planlægning 
Vi aftaler en menu fra 260,-kr. pr kuvert på forhånd afhængig af 

jeres budget. 
Vi kommer forbi inden for at se køkkenet og køkkenredskaberne. 

Et par dage før du afholder arrangementet kontakter vi jer for at se 
om alt stadig er som aftalt. 

Bestil maden seneste 7 dage før arrangementet. 
 

Maden kan serveres på en buffet eller den bliver serveret på 
bordene til deling, så alle har mulighed for at smage alle de 

indbydende retter.

SKAL vi vælge noget fra den 
nuværende menu? 

Nej det behøver i ikke nødvendigvis. Rafaels At Home giver dig 
mulighed for at lave din helt egen unikke menu ifølge dine 

præferencer.  

¨Hvad med specifikke diætkrav, 
allergener og andre 

præferencer?  
Giv os endelig besked hvis der er nogen allergener eller særlige 

ønsker til kost, vi skal være opmærksomme på.

Hvor langt kører vi?  
Vi kan tilbyde vores service næsten overalt. 

Hvem er vores kokke?  
Vi arbejder med professionelle kokke som har bevist deres høje 

niveau og passion for lækker italiensk mad. 

Prisniveau 
Rafaels At Home starter ved 260,- kr.  pr kuvert ved minimum 10 

personer.



kontakt@rafaels.dk   88 82 32 32   www.rafaels.dk

Hvad gør vi?  
Vi giver dig den samme gode kvalitet hjemme hos jer som du også kender på Rafaels restaurant. 

Vi kan tilbyde store variation af menuen, så både bedstemor, naboer, børn er tilfredse. 

Om det er en konfirmation, fødselsdag, bryllup, arbejdsnetværk, familiesammenkomst m.m. 
så vil vi med glæde give jer en udsøgt oplevelse.

Hvilken type mad kan vi tilbyde? 

Afhængig af dit budget kan vi tilbyde: Italienske forretter , pasta, risotto, 
pizza, hovedretter, oste fad, dessert, natmad. 

Al mad er lavet fra bunden med kærlighed til råvarer, smag og 
traditioner 

Der serveres selvfølgelig lunt hjemmelavet brød til.  

Hvis du selv har idéer til hvad der skal serveres til selskabet, så tøv ikke 
med at kontakte os.
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