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Kurser og konferencer med forplejning. 

Møder og arrangementer.                     
 
Standard kursusdag inklusiv øl/vand til frokost.    305 kr. 
Formiddagskaffe, rundstykke med ost / marmelade og frugt. Frokostbuffet med øl / vand. 
Eftermiddagskaffe med kage. Koldt vand i lokalet. Inkl. kursusafgift. 
 

Kaffe / te og isvand.            32 kr. 
Kaffe / te og isvand med rundstykke, ost og marmelade, med kage eller frugt.       45 kr.  
Kaffe / te og isvand med rundstykke, ost og marmelade og frugt.              60 kr. 
Kaffe / te og isvand med sandwich.     120 kr. 
Kaffe / te og isvand med rullepølse- og ostemad.      90 kr. 
 

Smørrebrød 3 stykker og kaffe / øl / vand.      120 kr. 
Kursus buffet incl. øl / vand.       158 kr.  
 

Middag m. 2 retter, buffet servering.    155 kr.    
Middag m. 3 retter, buffet servering.    195 kr. 
Natmad, f. eks. Pølsebord med kaffe / te.      90 kr. 
 

Sodavand / kildevand.       30 kr. 
Øl        30 kr. 
Vin.      200 kr. 
  
Kursusafgift per person per dag.     85 kr. Minimum 510 kr. 
Møde / arrangement (max. 2 timer) pr. person.   50 kr. Minimum 300 kr. 
1 gruppe rum til rådighed hele dagen.    300 kr. 
  
Kursusafgift dækker undervisningslokale svarende til antal deltagere og brug af vore egne Av-midler / 
materialer. Større lokale kan betinge en merpris. 
Priserne er betinget af fuld forplejning. Forbehold for prisændringer.   
 

Kursusafgift per person uden forplejning 110 kr.  Minimum 660 kr. 
Møde (max 2 timer), uden forplejning. 80 kr.   Minimum 240 kr. 
Det er ikke tilladt at medbringe egen mad og egne drikkevarer.  
 

Kursusovernatning inklusive morgenmad, slutrengøring, linned og håndklæde: 
2-sengsrum per person.     386 kr. 
1-sengsrum.       552 kr. 
Værelserne vil fortrinsvis have eget toilet med bruser. 
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Allergener 
Kontakt venligst køkkenlederen for information.  
Stort set alle mærkningspligtige allergener bruges i vores køkken. Vi anbefaler derfor, at I ved bestilling 
beder om, at hele eller dele af måltiderne ikke indeholder bestemte allergener. 
 

Diabetikere, veganere, vegetarer, mad uden svinekød eller andre specielle behov. 
Kontakt venligst køkkenlederen for information. 
Vi anbefaler, at I allerede ved bestilling beder om, at der tages hensyn til jeres specielle behov.  
 
Særlige ønsker til kosten kan betinge en merpris.  

 


