
Good times are here to stay

SELSKABER OG  
LIVSBEGIVENHEDER



SKAB NYE MINDER MED DEM DU HOLDER AF
DINERS’ LOUNGE BYDER PÅ ÅBNE, SPÆNDENDE  
OG INDBYDENDE AREALER, DER ER IDEELLE TIL BÅDE  
SMÅ OG STORE SAMMENKOMSTER. 

Minimum 12 pers. 

SELSKABSMENU - BUFFET ELLER TALLERKENANRETTET
VELKOMSTDRINK

MENU BESTÅENDE AF:

-  Varmrøget laks m. brød
-  Langtidsstegt oksesteg
-  Pulled pork med BBQ
-  Råstegte kartofler
-  Coleslaw
-  Salat
-  Majskolber
-  Bearnaise sauce

1 x 0,5L fadøl/sodavand er inkluderet i kuvertprisen. 

KAFFE/THE OG ÆBLETÆRTE MED CREME FRAICHE

Buffet Pris pr. kuvert  ............................................ kr. 379,-

Tallerkenanrettet Pris pr. kuvert  ........................ kr. 399,-

SELSKABER



EKSTRA 

-  Mulighed for at tilkøbe ekstra drikkevarer fra drinkskortet

-   Fri bar (fadøl, sodavand og husets vin)  
i op til 3 timer, pr. pers. ......................................................... kr. 199,- 

-   Fri bar (fadøl, sodavand, husets vin samt 2 slags drinks) 
i op til 3 timer, pr. pers.  ........................................................ kr. 249,-

Drinks - vælg mellem:  
Whiskey & cola, Vodka & Juice, Gin & Tonic eller Rom & Cola

LIVETS FESTER
Til livets store fester  “konfirmation, fødselsdage, Bryllup m.m.,”  
kan vi skræddersy menu og arrangere borddækning og dekorationer 
efter ønske (mod en merbetaling).

En fest alle vil huske: Du kan krydre dit arrangement med  
fart over feltet. Bogstaveligt talt! Inviter dine venner og familie  
med ned i Racehall, hvor arrangementet kan kombineres  
med gokart-kørsel.

Tag fat på os, så vi sammen kan finde ud af og sammenstykke,  
det der er den ideelle dag for dig/jer.

SELSKABER



Diners’ Lounge er lokaliseret på første-salen i Racehall  
bygningen og har udsyn over en af verdens største gokartbaner. 
Vores mødelokale/konferencelokale har mange  
indretningsmuligheder og kan både bruges som ét stort  
lokale med plads til op til 60 deltagere (48 spisende). 
Rummet kan også nemt inddeles i mindre rum.  
Hele første salen har plads til 180 deltagere. 

Vi tilbyder færdige selskabspakker, men I er slet  
ikke begrænsede af disse, når I vælger at afholde en  
sammenkomst hos 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. 
- Lokale 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. 

DET DU ELLERS BØR VIDE

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


