
 

Potentielle brugere 350  

Daglige brugere til frokost 75  

Daglige brugere til morgen 2  

Salgsdage om året 240

 

 Antal pr. år Pris pr. stk.

KANTINESALG

Morgen:  

Bolle 720 5

Rugbrød skive 6 4

Smør brik 251 3

Ost skive 274 4

Marmelade 173 3

Frokost:  

Fri buffet 9533 30

Varm ret 2114 26

Smør selv 1 skive rugbrød inkl. 2 skiver pålæg 1845 9

Salatbar lille inkl. 1. stk. smørrebrød 3892 20

Salatbar stor inkl. brød 472 21

Salatbar tallerken inkl. brød 233 26

Suppe inkl. brød 66 21

Drikkevarer:

Kaffe/te krus 0 4

Kaffe/te kande 0 24

Økologisk saft 85 9

Kildevand 1/2 l 1260 9

Mælk øko 1/4 l 0 5,5

REKVISITIONSSALG

Bilag B3 - BUDGETFORUDSÆTNINGER - Augustenborg (delaftale B)

Herunder er angivet tal for salg fordelt på de enkelte produkter i kantinen + rekvisitonssalg, samt tal 

for henholdsvis potentielle og daglige brugere af kantinen. De angivne tal er cirka-tal, og baseret på 

den nuværende leverandørs opgørelser forud for nærværende udbud, og ordregiver kan IKKE 

garantere at et tilsvarende salg vil kunne opnås af en ny leverandør. 

Det bemærkes, at der herunder er angivet et antal daglige brugere på 77 (75+2) men at der af det 

øvrige udbudsmateriale fremgår et forventet dagligt brugerantal på 100. De 77 daglige brugere i 

henhold til nærværende bilag er udtryk for det nuværende brugerantal, imens de 100 daglige 

brugere er udtryk for ordregivers forventning for fremtiden. Det herunder angivne aktuelle salg pr. 

produkt er med udgangspunkt i det nuværende daglige brugerantal på 77. Derudover bemærkes 

det, at den nuværende leverandør kun har leveret kantinedrift i Augustenborg siden 1. marts 2017, 

og derfor omfatter nedenstående tal kun 10 måneders omsætning i kantinen. Se i øvrigt vedr. 

omsætning, bilag A+B, punkt 4.

Det har ikke været muligt at trække tal for rekvisitionssalg fordelt på hver 

enkelt produkt. Der er estimeret en årlig omsætning for rekvisitionssalg på 

195.000 kr. ekskl. moms.


