DRIKKEVAREKATALOG
FOLKEMØDET 2022

GENEREL INFORMATION
Det er tilladt at dele gratis mad og/eller drikkevarer ud på festivalpladsen. Såfremt man uddeler gratis
øl, skal det være fra Folkemødets partnere. Her kan du vælge mellem Tuborg eller Svaneke Bryghus,
som du kan læse mere om i dette katalog.
Udover de to bryggerier, har Folkemødet også samarbejder med andre drikkevareleverandører, som du
kan benytte dig af under Folkemødet. Peter Larsen Kaffe tilbyder bæredygtig kvalitetskaffe, Vinhanen
har et stort udvalg af lækre vine og bobler og Bornholms Mosteri tilbyder forfriskende saft og most.

Udskænkning af alkohol - Lejlighedstilaldelse
I henhold til loven skal du have en lejlighedstilladelse, hvis du skal sælge eller uddele gratis alkohol.
Også selvom der ikke opkræves betaling for drikkevarerne – og uanset, om udskænkningen foregår i
eget telt eller på steder med offentlig adgang. Udfyld nedenstående skema og send denne til
bornh@politi.dk
Skema for ansøgning om lejlighedstilladelse
Kontakt Bornholms Politi på 5690 1448, hvis du har spørgsmål.
Du skal senest have ansøgt Bornholms Politi 15. maj 2022.

BESTILLING
Carlsberg - du bestiller produkter fra Carlsberg ved at udfylde dette skema: Bestilling Folkemødet
2022 Carlsberg
Svaneke Bryghus - du bestiller via mail på mh@svanekebryghus.dk
Peter Larsen Kaffe - du bestiller via mail på fmdk@peterlarsenkaffe.dk
Vinhanen - du bestiller via mail på bestilling@vinhanen.dk
Bornholms Mosteri - du bestiller via mail på bhm@bhm.as
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VASKBARE GENANVENDELIGE KRUS
På Folkemødet 2022 indfører vi vaskbare, genanvendelige krus, så vi sammen kan passe på vores natur og miljø. Det betyder, at du som arrangør skal bruge genanvendelige krus, når du skænker øl og vin
bestilt gennem Folkemødets partnere. Krusene bestilles direkte hos vores partnere, Tuborg, Svaneke
Bryghus og Vinhanen, samtidig med at du bestiller øl og vin, og leveres i størrelsen 30cl.
Hvert krus koster 4 kr. ekskl. moms, som går til leje af kruset, håndtering og vask. Samtidig er det
muligt at levere brugte krus retur i Folkemødets bod ved Brandstationens Foodcourt med følgende
åbnignstider: Torsdag-Lørdag 17:00-22:00, Søndag 09:00-12:00. Her kan man få 0,8 kr. ekskl. moms
retur per krus. Betaling vil ske via overførsel til kreditkort – det er ikke muligt at få udbetalt kontant
eller på anden vis.
DONÉR DIT KRUS TIL RØDE KORS
Det er muligt at donere sine krus til Røde Kors, da Folkemødet donerer overskuddet for indsatsen med
genanvendelige krus til deres arbejde for klimaet og verdens udsatte.”. Du kan donere dine krus ved
Folkemødets bod ved Brandstationens Foodcourt eller ved at samle dem i klare plastsække og aflevere dem til det lokale affaldsselskab, BOFA, når de løbende indsamler andet affald under festivalen
ved hver stadeplads.
Vi opfordrer alle arrangører til at indsamle og aflevere flest mulige krus, så vi sikrer den største grad af
genanvendelse og dermed passer på miljøet.
DERFOR BRUGER VI VASKBARE, GENANVENDELIGE KRUS
Vaskbare krus er et mere bæredygtigt og cirkulært alternativ til engangsplastikkrus. De kan vaskes
og genbruges +50 gange og er produceret i Danmark. Jo flere gange et krus genbruges, jo lavere CO2
aftryk har det, og jo bedre er det end et engangskrus.
Folkemødet vil gerne bidrage til den
bæredygtige udvikling, og her er
indførslen af vaskbare krus et skridt i
den rigtige retning.
Fremtidens cirkulære samfund kræver
at vi alle ændrer adfærd og gentænker
løsninger, store som små.

Læs mere om hvad
Folkemødets partnere
tilbyder af drikkevarer på de
følgende sider
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CARLSBERG
Ønsker du at bestille øl og/eller vand gennem Carlsberg, kan du bestille via dette skema:
Bestilling Folkemødet 2022 Carlsberg
Læs mere om sortiment og priser nedenfor.

Produkt
Tuborg Classic
Tuborg Økologisk Grøn
Jacobsen Brown Ale
1664 Blanc
Tuborg Nul
Produkt
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Tuborg Squash
Kildevæld
Produkt

Carlsberg drikkevarer sortiment

Genbrugs Glas 0,3 l.

Pakkeløsning 1:
1 fadølsanlæg 2 haner
1 bar 2,5 meter

% vol.
4,6
4,6
6,0
5.0
0.0
Str.
0,5 liter
0,5 liter
0,5 liter
0,5 liter
Str.

Liter pr. fustage
20
20
20
20
24 stk af 0,33 l.
Forpakning stk.
24
24
24
24
-

0,3 l.

21 stk pr. stang

Carlsberg udstyrs sortiment

Pakkeløsning 2:
1 fadølsanlæg 2 haner
1 bar 2,5 meter
1 Tuborg køleskab
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Håndteringsgebyr
1000,- ex. Moms Gælder alle
pakkeløsninger
OBS!
Der bliver kun tilbudt lån af
køleskab hvis der er bestilt
sodavand

Pr. liter
25,15
24,96
37,01
31,91
6,09
Pr. flaske
9,29
9,29
9,29
5,14
Pr stk.
4.00

Køleskab

Priser ex. Moms
Pr. fustage
502,95
499,14
740,14
638,14
146,16
Pr. enhed
222,96
222,96
222,96
123,36
Pr. enhed
84

SVANEKE BRYGHUS
Ønsker du at bestille lokale, økologiske øl gennem Svaneke Bryghus, skal du kontakte Martin WesthHansen på mh@svanekebryghus.dk.
Du kan læse mere om det praktiske her.
Se sortiment og priser nedenfor.
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PETER LARSEN KAFFE
Vil du slukke gæsternes kaffetørst med bæredygtig kaffe af god kvalitiet, så er det Peter Larsen Kaffe,
du skal have fat i. Ønsker du at bestille kaffe fra Peter Larsen Kaffe , skal du sende din bestilling til
fmdk@peterlarsenkaffe.dk.
Du kan herunder se sortimentet og tilhørende priser.
Klik her for at læse mere om Peter Larsen Kaffe catering på Folkemødet.

KAFFEKORT
-Gælder til 1 valgfri kop
-Kan udstedes og benyttes af alle
-Kan benyttes og uddeles af alle
-Kaffekort der ikke bliver anvendt,
kan bruges igen det kommende år
-Udleveres på Folkemødet
-Sælges i bundter á 25 stk
BRYG SELV - ESPRESSOMAKSINE
Fuldautomatisk espressomaskine, som nemt brygger en lækker kop kaffe af helbønner. Perfekt
til standen, der gerne vil kræse om deres gæster
med forskellige variationer af kaffer. Det eneste
du skal gøre er at fylde kaffebønner og vand på
maskinen og vælge den kaffe du ønsker.

BRYG SELV - FILTERKAFFE
Kaffemaskine med manuel vandpåfyldning med
ekstra varmeplade på toppen inkl. 2 kander.
Perfekt til standen, der ønsker stor kapacitet og
at kunne brygge til mange af gangen.

BRYG SELV - KAPSELMASKINE
Kompakt og praktisk kapselmaskine, der hurtigt
laver en skøn kop kaffe sort kaffe. Perfekt til
standen, der selv vil kunne tilbyde en kop
friskbrygget kaffe, men ikke ønsker stor
kapacitet
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PRIS:
500 kr. ex moms pr. bundt

PRIS:
6995 kr. ex. moms
OBS denne maskine
erhverves og
ejerskabet overgår til
kunden

PRIS:
6995 kr. ex. moms
OBS denne maskine
erhverves og
ejerskabet overgår til
kunden

PRIS:
1995 kr. ex. moms
OBS denne maskine
erhverves og
ejerskabet overgår til
kunden

SIDE 7

LEVERET - BARISTAKAFFE
Forkæl dine gæster med frisklavet, økologisk baristakaffe. Vores dygtige baristaer sætter en kaffebar op ved din stand og sørfer for at servicere,
samt forkæle fæsterne med skøn baristakaffe, i
ligeså lang tid du ønsker

PRISEKSEMPEL:
7 timers
servering=9000 kr.
ex. moms

LEVERET - FRISKBRYGGET FILTERKAFFE
Friskkværnet og friskbrygget økologisk
filterkaffe leveret direkte til din stand i 20 liters
beholder. Kafeen er ristet på vores mikroristeri i
Viborg. Smagsprofilen er nøje udvalgt, så du får
en rund og smagfuld kop kaffe.

PRIS:
2.500 kr. ex. moms.
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VINHANEN
Ønsker du at servere vin, cava eller champagne på Folkemødet kan du bestille hos Vinhanen. Dette
gøres ved at sende din bestilling til bestilling@vinhanen.dk senest den 30/5 2022.
Alle bestillinger skal mærkes “Vin til Folkemødet”. Du kan læse mere om Vinhanens sortiment her
ellers læse med herunder.
VIN FRISK FRA FADE
Vin på fustage er et bæredygtig
alternativ til flaske vin. Der skal ikke
fremstilles flasker, høstes kork eller
bruges papkasser. Der kan pakkes 3
gange så meget vin pr palle i
modsætning til flaske vin. Når vi
henter vin hjem fra vores vinbønder,
kræver det kun 1 lastbil kontra 3 lastbiler, hvis vinen tappes på flaske.
CHARDONNAY
Økologisk ufiltreret hvid
fra Bologna, Italien, Tre Monti
Druer: Chardonnay
Toner af: Citrus, sprøde æbler &
kvæder.
Frisk cremet hvid, med fin syre.
Mængde: 5 liter pr. dunk / 40 glas
Pris: 105 kr. pr. l. / 78,75 kr. pr. 0,75 l.
ROSATO
Økologisk ufiltreret rosé
fra Bologna, Italien, Tre Monti
Druer: Sangiovese
Toner af: Modne røde bær & friske
rabarber. Fyldig & frisk rose, lang fin
eftersmag
Mængde: 5 liter pr. dunk / 40 glas
Pris: 105 kr. pr. l. / 78,75 kr. pr. 0,75 l.
SANGIOVESE
Økologisk rød
fra Bologna, Italien, Tre Monti
Druer: Sangiovese
Toner af: Kirsebær, varme krydderier
& bløde tanniner. Saftig, traditionel
Sangiovese med god fylde.
Mængde: 5 liter pr. dunk / 40 glas
Pris: 105 kr. pr. l. / 78,75 kr. pr. 0,75 l.

SIDE 8

VIN PÅ FLASKE
Vingården Johanninger, laver stramme,
præcise vinepå bl.a. Riesling & Pinot Noir,
på deres økologiske vingård i Rheinhessen, Sydtyskland.
Cave d’Estezargues i den sydlige del af
Rhone dalen, er en sammenslutning af
vinbønder der udenlukkende arbejder
med spontan-gæring , ingen
filtrering og generelt ingen eller lidt indblanding i naturens gang, både i vinmarken og vinkælderen.
PURE WINE WHITE
Økologisk hvid fra Sydtyskland.
Druer: Riesling, Muller-Thurgau, Huxelrebe & Sauvignon blanc.
Toner af: Citrusfrugter, ananas & hvide
ribs. Sprød livlig.
Mængde: leveres i kasser á 6 stk. / 24 glas
Pris: 68 kr. pr. 0,5L fl.
PURE WINE ROSÉ
Økologisk rosé Sydtyskland
Druer: Pinot Noir, St. Laurent & zweigelt.
Toner af: Friske rabarber, ribs & modne
røde stikkelsbær. Elegant frisk rose, med
flot fylde.
Mængde: leveres i kasser á 6 stk. / 24 glas
Pris: 68 kr. pr. 0,5L fl.
PURE WINE RED
Økologisk rød fra Rhone dalen, Frankrig.
Druer: Grenache & Syrah.
Toner af: Moden rød frugt, urter &
tobak.Fyldig & klassisk Rhone, men bløde
tanniner.
Mængde: leveres i kasser á 6 stk. / 24 glas
Pris: 68 kr. pr. 0,5L fl.
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CAVA & CHAMPAGNE
Vi har bobler fra Champagne i
Nordfrankrig og øko Cava fra
Catalonien i Spanien. Daniel Etienne
skaber klassisk, fyldig Champagne
fra byen Cumieres som ligger i hjertet
af regionen Champagne. Dette er gode
allround bobler som bare fungere.
Vores cava kommer fra Castell d´Or,
der er en klassiske cava bodega. Castell
d´Or fremstiller traditionelle cavaer,
som minimum ligger 18 måneder i
deres kældre, under anden gæring.
CAVA
Økologisk cava fra Spanien
Druer: Xarel-Lo, Macabeo, Parellada og
Chardonnay.
Toner af: Grønne æbler, pærer og citrus
frugt Klassisk cava med fin frugt og
fylde.
Mængde: leveres i kasser á 6 stk. / 48
glas
Pris: 95 kr. pr. 0,75L fl.
DANIEL ETIENNE TRADITION BRUT
Druer: Pinot Noir, Pinot meunier &
Chardonnay.
Toner af: Modne æbler & friske briocher.
Mængde: leveres i kasser á 6 stk. / 48
glas
Pris: 265 kr. pr. 0,75L fl.
DANIEL ETIENNE 1. CRU ROSÉ
BRUT
Druer: Pinot Noir & Chardonnay.
Toner af: Røde Bær, frugt & fin dybde.
Mængde: leveres i kasser á 6 stk / 48
glas.
Pris: 315 kr. pr. 0,75L fl.

BORNHOLMS MOSTERI
Bornholms Mosteri er et ualmindeligt mosteri med en særlig omsorg for frugt og folk.
På Bornholms Mosteri fremstiller vi økologisk saft og most af naturens egne bær, frugter og
blomster. Vi gør os umage for at bevare råvarernes naturlige smag og sæsonernes særpræg.
Sukkeret er minimeret og som ved alle økologiske produkter, så er kunstige tilsætningsstoffer helt
udelukkede. Samtidig skaber vi jobs til udsatte mennesker, der ellers ville være langt fra
arbejdsmarkedet i vores lokalsamfund.
Læs mere om Bornholms Mosteri på vores website og følg os på de sociale medier:
bornholmsmosteri.dk / facebook.dk/bornholmsmosteri / instagram.com/bornholmsmosteri.
PRODUKTERNE OG PRISERNE
Følgende produktsortiment er tilgængeligt under Folkemødet:
• Økologisk Rabarberdrik – 275 ml. glasflaske: Alle varianter 9,85 pr. stk.
• Økologisk Æblemost - 275 ml. glasflaske:
• Økologisk Hyldeblomstdrik - 275 ml. glasflaske:
• Økologisk Citron/Lime – 275 ml. glasflaske:
Priserne er ekskl. moms og pant men inklusiv levering til jeres stand/telt. Flaskerne leveres i kasser af 20 stk. pr.
variant.
BESTILLING OG LEVERING
Bestilling af økologisk most og saft til dit arrangement under Folkemødet gøres direkte til Bornholms Mosteri
e-mail: bhm@bhm.as
Hvis I har spørgsmål, kan I også kontakte os på telefon: 5690 7500.
Når I bestiller, bedes I venligst informere om følgende:
• Antal kasser pr. variant, leveringsdag (onsdag, torsdag, fredag eller lørdag), leveringsadresse (telt/standnummer og navn på teltet/standen), navn og telefonnummer på kontaktperson ved levering
• CVR-nr., virksomhedsnavn, adresse og e-mailadresse til brug for faktureringen.
For at kunne garantere levering til jeres arrangement, skal vi have modtaget bestillingen senest den 12/6-2022.
Produkterne bliver leveret ved teltet/standen på den ønskede leveringsdag inden kl. 10 om morgenen
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