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VI GLÆDER OS
TIL AT SE DIG...Kontakt os:

7568 7211 / post@hicenter.dk
Følg med på: www.hicenter.dk / Facebook

Vi har masser af
gratis parkerings-pladser 

Lige uden for døren

Menu
forslag fra Centercaféen

 Tjek vores menuforslag,
og vil du noget helt anderledes,

så lad os tage en snak om mulighederne.

Priserne gælder
ved bestilling af min. 5 ens menuer.

Priserne gælder
alle hverdage - til og med fredage kl.16 

- eller efter aftale.

Mødets

HOS OS MÅ MAN
NÆSTEN ALT...

Med 5 møde- og konferencelokaler
og 1 idrætshal er det

kun fantasien, der sætter grænser for,
hvad man kan bruge vores hus til.

Lokalerne er lyse og indbydende,
og der er mulighed for at gøre brug af

 internet, projektor, lærred,
whiteboardtavler og flipover.

Mødelokalerne kan rumme alt
mellem 2 og 150 deltagere.

Idrætshallen kan omdannes, så
der er plads til 800 siddende gæster.

Der er mulighed for at få lagt
sort afdækningsgulv ud på hele -

eller dele af halgulvet.

- Alt efter
dine ønsker og behov.

Med forbehold for ændringer.
Marts 2020

HORNSYLD IDRÆTSCENTER
stedet hvor mennesker mødes



Hold din fest her.
Hent en flyer - til inspiration

Mulighederne er utallige

Koncentrér dig om dit
møde og/eller dine kursister

Vi klarer alt det praktiske

Vi leverer også mad
ud af huset

Ring for tilbud 7568 7211

Menu 1
Dansk bøf med bløde løg, bøfsovs, hvide 
kartofler, grøntsager og rødbeder ...Kr. 98.-

Menu 2
5 slags tapas på tallerken,
med salat, brød og dressing .........Kr.114.-

Menu 3
Wienerschnitzel af svinemørbrad, brasede 
kartofler, ærter, grøntsagsflan
og wienerdreng .............................Kr. 125-

Menu 4
Blandet salatfad med kyllingefilet, tomat, 
krydderurtedressing, agurk
og brød .........................................Kr.  78.-

Menu 5
Kalkuntournedos toppet med spinatfløde, 
bagttomat, salat, dressing og
kartoffelbåde .................................Kr.  98.-

Menu 6
Tærte med grøntsager og kylling / laks, salat, 
dressing samt hjemmebagt brød ..Kr.  98.-

Kaffe/the
1 kande kaffe / the ....................... Kr. 40.-
Kaffe / the (ad libitum) 1 time
1 bolle med ost ............................ Kr. 32.-
Kaffe / the (ad libitum) 1 time
med 2 boller med ost ................... Kr. 42.-
Kaffe / the og frisk frugt  .............. Kr. 24.-

Kaffe / the med småkager  .......... Kr. 30.-
Kaffe / the med skærekage ......... Kr. 35.-
Kaffe / the med skærekage
og frugt  ....................................... Kr. 40.-

Kaffe / the med franskbrød
med pålæg................................... Kr. 40.-
Kaffe / the med 3 halve boller 
med pålæg .................................. Kr. 50.-
Kaffe / the med boller og pålæg .. Kr. 60.-

Kaffe / the med boller,
pålæg og ost ................................ Kr. 65.-
Sandwich
m. kylling / bacon + kildevand ..... Kr. 45.-

Andet
Kildevand og frisk frugt ................ Kr. 24.-
Sodavand og skærekage............. Kr. 35.-

Drikkevarer
1 kande vand ............................... Kr. 25.-

Kildevand 0,5 l ............................. Kr. 15.-

Sodavand 0,5 l............................. Kr. 20.-

Øl 0,33 l ....................................... Kr. 25.-

Husets hvidvin 0.75 l ................. Kr. 198.-

Husets rødvin 0,75 l................... Kr. 198.-

Snaps 0,35 l............................... Kr. 200.-


