
 
 

HOLD DIN FEST I CAFÉ GLOBEN 
 

                
Det er muligt at leje Café Globen til lukkede private fester og arrangementer på lørdage og 
søndage for den beskedne sum af 5.000 kr. 
 
Slap af til din fest. Vi sørger for bemanding af caféens bar, og vores veloplagte bartendere 
fungerer gerne som discjockeyer, mens de skænker af vores spændende øl-sortiment og mixer 
eksotiske drinks. Opvasken skal du ikke tænke på, ligesom vi sørger for den efterfølgende 
rengøring. 
 
Caféen kan ikke stå for mad eller servering, men du er velkommen til at få mad leveret 
udefra eller medbringe selv. Der er mulighed for at eftervarme mad i en mikrobølgeovn. 
 
Vi har middagstallerkner, spiseskeer, knive, gafler og vinglas til 50 personer, som du er 
velkommen til at låne.  
 
Alle drikkevarer incl. velkomstdrink skal købes i caféens bar. Du har dog mulighed for at 
indgå aftale om at medbringe vin til dine gæster mod en prop-pris på 50 kr. pr. flaske (75 cl) 
 
Ring og hør nærmere på tlf. 33 93 00 77 eller send en mail til: info@cafegloben.dk 
 

          



For leje af Café Globen gælder følgende nærmere betingelser: 
 
Alle drikkevarer (incl. velkomstdrink o.a.) skal købes i caféens bar. 
Der skal minimum omsættes for 3.000 kr. i baren. 
Der skal minimum deltage 20 gæster. 
Særlige ønsker til udvalg af øl og drinks i caféens bar kan meddeles til en kontraktsansvarlig 
senest 14 dage før arrangementet, så at vi kan bestille det hjem. 
Du kan efter forudgående aftale medbringe egen vin til arrangementet mod en prop-pris på 
50 kr. pr. flaske (75 cl).  
 
Depositum og leje: Samtidig med denne lejeaftales indgåelse betales 5.500 kr. 
(depositum 500 kr. + leje 5.000 kr.) til bankkonto reg. 5017 konto 1200954. Depositum 500 kr. 
refunderes, når barens omsætning er gjort op efter arrangementet. Depositum refunderes 
ikke, hvis arrangementet afbestilles. 
 
Ved afbestilling senest 3 uger før arrangementet tilbagebetales 4.500 kr. 
Ved afbestilling senest 2 uger før arrangementet tilbagebetales 4.000 kr. 
Ved afbestilling senest 1 uge før arrangementet tilbagebetales 3.500 kr. 
Ved afbestilling senere end 1 uge før arrangementet tilbagebetales intet. 
 
For DBK-medlemmer ydes en rabat på 500 kr. på lejen., 
 
Musik skal spilles over caféens anlæg. Caféen tilbyder at spille musik fra internettet eller 
radio. Du er velkommen til selv at medbringe egne CD’er, MP3-afspiller, iPod eller laptop til 
afspilning, hvor du selv er discjockey. Vi har ikke bevilling til live-musik.  
 
Ifølge Københavns kommunes miljøkrav skal vinduer og døre holdes lukket, når der afspilles 
høj musik (>40 dB) 
 
Du må gerne flytte rundt på borde og stole, hvis du stiller dem tilbage, inden du forlader 
caféen. 
 
Under arrangementet forventer vi, at du og dine gæster rydder bordene efter spisning og 
stiller tallerkner, bestik og glas på afsætningsbordet i baren. 
 
Endvidere forventer vi, at du og dine gæster overholder almindelig god ro og orden og tager 
hensyn til vores naboer. Ifølge Politivedtægten må højrøstet og støjende adfærd, der kan 
medføre ulempe for de omkringboende, ikke finde sted på gaden. Du og dine gæster må ikke 
tage drikkevarer med ud på gaden efter kl. 24.00. 
 
Lejemålet udløber kl. 01. Caféen har tilladelse til udendørs servering af drikkevarer for indtil 
seks personer indtil kl. 24.00. Caféens lokale er af brandvæsnet godkendt til 50 personer. 
 


