SELSKABER OG
LIVSBEGIVENHEDER
Good times are here to stay
Diners’ Lounge byder på åbne,
spændende og indbydende arealer, der er ideelt
til både små og store sammenkomster.

SELSKABSMENU

ARRANGEMENT OG PRISFORSLAG

FORRETTER (VÆLG A ELLER B)

ARRANGEMENT AF 8 TIMERS VARIGHED*

A)	Crispy tasting basket m. 2 hotwings, 2 chicken chunks,
2 onion rings og 2 chili cheese poppers.
Serveret med citron, persille og barbecue dip.
B)

Rejer på fintsnittet hjertesalat med cherrytomater.
Serveret med lime, citron, persille, frisk dild og
hjemmelavet cocktail sauce.

HOVEDRETTER (VÆLG A ELLER B)
A)	3 Sliders (miniburgere): 1 Oklahoma, 1 Kansas
og 1 Washington. Serveret m. krixx cut classic fries
og klassisk mayo.

- Velkomstdrink samt peanuts og saltstænger
- Sammensat menu efter eget ønske
- Vin, øl og sodavand ad libitum (under middagen)
- Milkshakes til børn under 12 år (under middagen)
- Isvand på bordene under middagen
- Kaffe, 1 likør, mælk, sukker og cookies
- Natmad efter eget ønske

PRIS PR. KUVERT

V/minimum 15 kuverter..................................................
Børn fra 4-12 år pr. kuvert...............................................

ARRANGEMENT AF 5 TIMERS VARIGHED*

DESSERT (VÆLG A, B ELLER C)

- Velkomstdrink samt peanuts og saltstænger
- Menu sammensat efter eget ønske
- Vin, øl og sodavand ad libitum (under middagen)
- Milkshakes til børn under 12 år (under middagen.)
- Isvand på bordene under middagen
- Kaffe, 1 likør, mælk, sukker og cookies

A)	Vanilje Freakshake – overfyldt glaskrus dyppet
i marshmellow fluff toppet med skumfidus slik,
farverigt spiseligt konfetti og slik.

V/minimum 15 kuverter..................................................
Børn fra 4-12 år pr. kuvert...............................................

B)	Chokolade Freakshake – overfyldt glas krus dyppet
i chokolade sovs toppet med cookie stykker, farverigt
spiseligt konfetti og slik.

NOTER

B)	Barbecue marineret spareribs. Serveret m. coleslaw
og krixx cut classic fries og klassisk mayo.

C)

Amerikansk vaffel toppet m. softice, chokoladesovs
og sæsonens frugt.

NATMAD (VÆLG A ELLER B)
A)

Hotdogs serveret med tilbehør.

B)

Trekantsskåret BLT sandwiches.

699,00 kr.
299,00 kr.

PRIS PR. KUVERT

549,00 kr.
249,00 kr.

Drikkevarer ud over ovennævnte (efter kaffen),
afregnes efter forbrug eller til fast pris:
- Fri bar med øl, vand, vin, 4 slags spiritus og snacks pr. kuvert.................
- Fri bar med øl, vand, vin, 4 slags spiritus, shots og snacks pr. kuvert.....
- Fri bar med øl, vand, vin samt 2 slags snacks pr. kuvert ...........................
- Fri bar til børn 4-12 år pr. kuvert ..................................................................
Priserne er inkl. borddækning, service og dekorationer.
Ved bestilling henvises til vores Generelle betingelser pr. 05-05.2021

199,00 kr.
219,00 kr.
169,00 kr.
99,00kr.

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.
Hele første salen har plads til 180 deltagere.
Vi tilbyder en række færdige selskabspakker, men I er slet
ikke begrænsede af disse, når I vælger at afholde en
sammenkomsthos os.

Der er gratis parkering og lækker forplejning,
som kan skræddersyes efter jeres behov.

KONTAKT OS I DAG, SÅ HJÆLPER VI DIG OVER MÅLLINJEN
MED DET HELT RIGTIGE ARRANGEMENT.
- Fleksibelt venue fra gulv til loft, med masser af muligheder.
- Lokaler med alt i AV og stærkt Wi-Fi.
- Gratis parkering med 100+ pladser.

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

