
 

Dagsmøde pakke 1 

Morgenkaffe m/hjemmebagt 

brød, pålæg, ost og marmelade. 

Isvand og frugt under mødet. 

Frokostbuffet m/lune retter, salat 

og brød. Inkl. 1 øl/sodavand. 

Eftermiddagskaffe 

m/hjemmebagt kage eller 

franskbrød. 

Pris for forplejning, lokaleleje og 

AV udstyr pr. person 265,00 

Dagsmøde pakke 2 

Morgenkaffe eller eftermiddags- 

kaffe som i mødepakke 1. 

Isvand og frugt under mødet. 

Frokostbuffet m/lune retter, 

salat, brød. Inkl. 1 øl/sodavand. 

Pris for forplejning, lokaleleje og 

AV udstyr pr. person 240,00 

 

 

Dagsmøde pakke 3 

Morgenkaffe eller 

eftermiddagskaffe som i 

mødepakke 1. 

Isvand og frugt under mødet. 

3 stk. smørrebrød.  

Inkl. 1 øl/sodavand. 

Pris for forplejning, lokaleleje og 

AV udstyr pr. person 185,00 

Dagsmøde pakke 4 

Morgenkaffe eller 

eftermiddagskaffe som i 

mødepakke 1. 

Isvand og frugt under mødet. 

2 sandwichtrekanter. 

Inkl. 1 øl/sodavand. 

Pris for forplejning, lokaleleje og 

AV udstyr pr. person 160,00 

 

 

 

I ovenstående mødepakker 

serveres buffeten i caféen, hvis 

ikke andet aftalt. 

Morgenkaffe og 

eftermiddagskaffe serveres i 

caféen eller på rullevogn i 

mødelokalet. 

Vand og frugt under mødet står 

på rullevogn i 

mødelokalet. 

 

Mødelokalet kan benyttes i 

tidsrummet fra  

kl. 8.00 til 16.00 

 

 

 



 

Aftenmøde pakke 1 

Dagens varme ret.                        

Inkl. 1 øl/sodavand. 

Vand under mødet. 

Kaffe m/hjemmebagt kage eller 

franskbrød m/ost-rullepølse. 

Pris for forplejning, lokaleleje og  

AV udstyr pr. person 240,00 

Aftenmøde pakke 2 

3 stk. smørrebrød og 1 stk. 

franskbrød m/ost-rullepølse. 

Inkl. 1 øl/sodavand. 

Vand under mødet. 

Kaffe m/hjemmebagt kage. 

Pris for forplejning, lokaleleje og 

AV udstyr pr. person 185,00 

 

 

 

 

Aftenmøde pakke 3 

3 stk. smørrebrød og 1 stk. 

franskbrød m/ost-rullepølse. 

Inkl. 1 øl/sodavand. 

Pris for forplejning, lokaleleje og 

AV udstyr pr. person 135,00 

Aftenmøde pakke 4 

1 øl/sodavand og vand under 

mødet. 

Kaffe m/ hjemmebagt kage eller 

franskbrød m/ost-rullepølse. 

Pris for forplejning, lokaleleje og 

AV udstyr pr. person 100,00 

I ovenstående mødepakker 

serveres maden i caféen, hvis 

ikke andet aftalt. 

Kaffe og brød serveres på 

rullevogn i mødelokalet. 

Aftenmøder ligger i tidsrummet 

mellem kl. 17.00 og 22.00 

 

 

Møde folder 

 

Bestilling foretages på 

cafe@orbek-midtpunkt.dk  

eller 20 25 17 67 

 

Mødelokale til 6-150 

 personer 

Ved evt. større arrangementer 

rettes henvendelse til ØM.  

Priserne er gældende fra              

1. september 2020 

mailto:cafe@orbek-midtpunkt.dk

