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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.
Januar 2013



 

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

Menu 2
Ølbraiseret svineskank med ølsovs, bagt
kartoffelmos og stegte grøntsager ................Kr.108.-

Menu 3
Wienerschnitzel af svinemørbrad,
brasede kartofler, ærter, grøntsagsflan
og wienerdreng ..........................................Kr. 118.-

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

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

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

Kaffe/the
1 kande kaffe / the .................................... Kr. 35.-

Kaffe / the (ad libitum) 1 time
1 bolle med ost ......................................... Kr. 30.-

Kaffe / the (ad libitum) 1 time
med 2 boller med ost ................................ Kr. 40.-

Kaffe / the og frisk frugt  ........................... Kr. 22.-

Kaffe / the med småkager  ....................... Kr. 25.-

Kaffe / the med tærte og flødeskum ......... Kr. 35.-

Kaffe / the med skærekage ...................... Kr. 30.-

Kaffe / the med skærekage og frugt  ........ Kr. 35.-

Kaffe / the med franskbrød med pålæg .... Kr. 35.-

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.-

Andet
Kildevand og frisk frugt ............................. Kr. 22.-

Sodavand og skærekage.......................... Kr. 30.-

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

Kildevand 0,5 l .......................................... Kr. 10.-

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

Øl 0,33 l .................................................... Kr. 20.-

Husets hvidvin 0.75 l .............................. Kr. 140.-

Husets rødvin 0,75 l................................ Kr. 140.-

Snaps 0,35 l............................................ Kr. 140.-

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
hverdage til og med fredage kl.16 - eller efter aftale.


