
Dagsmøder
 hos Vestereng IdrætsZone

Kunne I tænke jer at kombinere et  
dagsmøde med at få pulsen op og 
sved på panden? 
Det og meget mere kan vi tilbyde  
hos Vestereng IdrætsZone. 
Vi kan tilrettelægge arrangementet 
efter jeres behov, men I kan grund-
læggende få følgende:

• Mødelokale op til 70* personer inkl. 11 dart- 
baner

• Mødelokale op til 20 personer
• Udstyr til projektor
• Mødeforplejning gennem Cafe Albert 
• Kaffe/The/Vand
• Gratis parkering
• 1 times aktivitet med/uden instruktør

Vi kan bl.a. tilbyde aktiviteter som:
• Indendørs fodbold
• Volleyball
• Badminton
• Floorball
• Pickleball
• Dart
• Teambulding 
• Gå - eller løbetur i naturskønt område

Herunder ses 3 forslag til et dagsmøde hos os

• Mødelokale med plads til  
70 personer

• Mulighed for dartspil inkl. 
pile

• Forplejning fra Cafe Albert
• Leje af hallen til f.eks. fod-

bold uden instruktør**
• Inkl. Kaffe/The/Vand 

• Mødelokale med plads til  
70 personer

• Mulighed for dartspil inkl. 
pile

• Forplejning fra Cafe Albert
• Leje af hallen inkl. instruk- 

tør til evt. teambuilding 
eller anden aktivitet.

• Inkl. Kaffe/The/Vand 

Forslag 2 Forslag 3

Prisen for leje af hal gælder inden kl. 16.00.
* Ved 70 personer er der tale om biografopstilling. Prisen er ekskl.  
bord- og stoleopstilling. 
* * Fodbold med bander er kun muligt mandag og tirsdag.
Medlemmer af Århus Firma Sport får 20 % rabat på den samlede pris.

Kontakt
tlf. 40815253
pernille@vesterengidraetszone.dk
vesterengidraetszone.dk

• Mødelokale med plads til  
20 personer

• Forplejning fra Cafe Albert
• Leje af 1/3 af hallen til  

f.eks. volleyball/floorball
• Inkl. Kaffe/The/Vand

Forslag 1

Samlet pris kr. 2000,- 
ekskl. mad fra Cafe Albert

Samlet pris kr. 4830,- 
ekskl. mad fra Cafe Albert

Samlet pris kr. 4000,- 
ekskl. mad fra Cafe Albert



KYLLING                                 68,-  
Citronmarineret kyllingefilet, sprød serrano skinke, salat, soltørrede tomater,  
hjemmelavet pesto og sandwichcreme

Tun                        68,-  
Tunmousse, salat, soltørrede tomater, agurk, rødløg og kapers

Laks                        68,-
Varm- og ferskrøget laks, salat, langtidsbagte cherrytomater og  
urtecreme

Pulled pork                       68,- 
Pulled pork, salat, coleslaw og barbequedressing 

Vegetar                        68,- 
Grillede grøntsager, salat, pepperonata, humus, hjemmelavet pesto og kapers

Glutenfri brød                      15,-  
+ Extra                                6,- 
Chili, syltede rødløg m.m.           

Månedens grønne salat                                                                                                             109,- 
Blandet salat med dagens  friske grøntsager, samt dressing og brød  
(med kylling 119,-, med laks 129,-) 

Pastasalat                                                                                                                                             109,- 
Pastaslat med dagens friske grøntsager og hjemmebagt brød  
(med kylling 119,-, med laks 129,-)

Sandwich

Salat

Tapas                                                                                                                                                         
Tapas med skinke, pølse, ost, fisk el. skaldyr, tapenade/dip, oliven,  
nødder, sylt og hjemmebagt brød med smør 
(indholdet kan variere)

Mødeforplejning Cafe ViZ 
Du kan bestille mødeforplejning fra Cafe Albert, som leverer maden til det bookede  
mødelokale. I skal være mindst 10* personer og bestille 2 dage i forvejen. Sådan gør du:

1. Vælg mad fra denne menuseddel.
2. Ring eller mail til Cafe Albert og angiv mødelokale og leveringstidspunkt.  

Tlf: 86 151 611 - Mail: mail@cafealbert.dk

3. Betal med mobilepay på 37 24 14. 

* Er I færre end 10 personer, så kontakt Vestereng IdrætsZone på: 40815253

199,-


