MØDER OG
KONFERENCEPAKKER
Don’t limit your challenges.
Challenge your limits.
Diners’ Lounge byder på åbne,
spændende og indbydende arealer, der er ideelt
til både små og store konferencer,
møder og livsbegivenheder.

PAKKELØSNINGER

PAKKELØSNINGER

Overlad trygt forplejning og alt det praktiske til os,
I skal ikke bekymre jer om andet end det faglige.

AFTENMØDE: (Á 4 TIMER EX. KL. 17.00-21.00)

MORGENMØDE (Á 2 TIMER EX. KL. 07.00-09.00)
MORGENMAD med kaffe/the, juice, frugt,
udvalg af morgenbrød, diverse pålæg samt ost og marmelade
MØDELOKALE & STANDARD AV-UDSTYR

PRIS PER PERSON

(min. 8 personer) 149 kr. / inkl. 30 min. race og .startpakke 491 kr.

HALVDAGSMØDE (Á 4TIMER EX. KL. 8.00-12.00 ELLER KL. 13.00-17.00)
MORGENMAD med kaffe/the, juice, frugt, udvalg af morgenbrød,
diverse pålæg samt ost og marmelade
BAGVÆRK med kaffe/te, frugt og saft
FROKOST* inkl. én 0,5L. sodavand eller øl serveret udenfor lokalet
*vælg enten kylling, vegetar eller bacon cheese burger
MØDELOKALE & STANDARD AV-UDSTYR

PRIS PER PERSON

(min. 8 personer) 345 kr. / inkl. 30 min. race og startpakke 687 kr.

DAGSMØDE (Á 8 TIMER EX. KL. 8.00-17.00)
MORGENMAD med kaffe/the, frugt, juice, udvalg af morgenbrød,
diverse pålæg samt ost og marmelade
KAFFE/THE OG SØDT serveret i plenum
FROKOST* inkl. én 0,5L. sodavand eller øl serveret udenfor lokalet
*vælg enten kylling, vegetar eller bacon cheese burger
BAGVÆRK med kaffe/the, frugt og saft
MØDELOKALE & STANDARD AV-UDSTYR

PRIS PER PERSON

(min. 8 personer) 490 kr. / inkl. 30 min. race og startpakke 832 kr.

KAFFE/THE OG SØDT serveret i plenum
FRISK FRUGT serveret i plenum
2-RETTERS MIDDAG* – vælg imellem forret/hovedret eller
hovedret/dessert. Inkl. én 0,5L. sodavand eller øl
*vælg fra selskabs menukort
MØDELOKALE & STANDARD AV-UDSTYR

PRIS PER PERSON

(min. 8 personer) 515 kr. / inkl. 30. min. race og startpakke 857 kr.

HELDAGSMØDE: (Á 12 TIMER EX. KL. 8.00-20.00)
MORGENMAD med kaffe/the, frugt, juice, udvalg af morgenbrød,
diverse pålæg samt ost og marmelade
FROKOST* inkl. én 0,5 l sodavand eller øl serveret udenfor lokalet
*vælg enten kylling, vegetar eller bacon cheese burger
BAGVÆRK med kaffe/the, frugt og saft
2-RETTERS MIDDAG* – vælg imellem forret/hovedret eller hovedret/
dessert. Inkl. én 0,5 l sodavand eller øl
*vælg fra selskabs menukort
KAFFE/TE OG SØDT EFTER MIDDAGEN
MØDELOKALE & STANDARD AV-UDSTYR

PRIS PER PERSON

(min. 8 personer) 739 kr. / inkl. 30. min. race og startpakke 1.081 kr.

NOTER
Drikkevarer ud over ovennævnte afregnes efter forbrug
eller til fast pris: Der vil løbende være friske forsyninger
af kaffe/the og kildevand.
Priserne er inkl. borddækning, service og dekorationer.
Mødepakkerne kan skræddersyes efter behov. Ved bestilling
henvises til vores Generelle betingelser 05.05.2021

DET DU ELLERS BØR VIDE
Diners Lounge er lokaliseret på første-salen i Racehall bygningen
og har udsyn over en af verdens største gokartbaner. Vores rum
har mange indretningsmuligheder og kan både bruges som ét
stort lokale med plads til op til 60 deltagere, rummet kan også
nemt inddeles i mindre rum til break out-sessioner, møder eller
andet. Hele første salen har plads til 180 deltagere.
Vi tilbyder en række færdige møde- og eventpakker, men I er slet
ikke begrænsede af disse, når I vælger at afholde et event hos os.
Alle rum kan indrettes med alt det nyeste i AV-udstyr – og der er
naturligvis adgang til wi-fi overalt.
Der er gratis parkering og lækker forplejning,
som kan skræddersyes efter jeres behov.

KONTAKT OS I DAG, SÅ HJÆLPER VI DIG OVER MÅLLINJEN
MED DEN HELT RIGTIGE PAKKE.
- Fleksibelt venue fra gulv til loft, med masser af muligheder.
- Lokaler med alt i AV og stærkt Wi-Fi.
- Gratis parkering med 100+ pladser.
- Forplejning i alle prisklasser fra lette anretninger
til større måltider og heldagsforplejning.
- Karting bane i verdensklasse og udendørsområde
der kan inddrages i teambuilding og eventafholdelse.

HAR DU SPØRGSMÅL, ET ØNSKE OM EN RUNDVISNING ELLER ANDET?
Så kontakt os på tlf. 86280170 eller send en mail til
Diners’ Lounge på aar@racehall.com
– Skriv gerne Diners’ Lounge i emnefeltet.

Diners’ Lounge - Hasselager Centervej 30 - 8260 Viby J.
Se mere på: dinerslounge.dk eller vores Instagram: Diners’Lounge_dk

