
Formiddagsmøde 
(Forslag) 
Kl. 08.30 

Morgenmad i vores brygstue med friskbagte boller, rugbrød, smør, ost, pålæg, marmelade, 
frisk frugt samt kaffe/the  

Kl. 09.00 
Møde i separat lokale 

Kl.10.30  
Veganske romkugler og 2 slags friskpresset grønsags- og frugtjuice 

Kl.12.00 
Frokost i restauranten bestående af 4 stk. mindre smørrebrød “Kortet Rundt” 

Kl.13.00 
Tak for i dag 

 

Der vil være isvand i lokalet hele dagen. 
Kaffe og the i lokalet ½ dag 
Frisk frugt i lokalet ½ dag 

Pris pr. person 470,- (prisen er uden drikkevarer til frokost) 

Separat mødelokale halv dag 1.000,- 
I vores lokaler er der wifi, projektor, flipover, papir og kuglepenne. 

 

Dagsmøde 
(Forslag) 
Kl. 08.30 

Morgenmad i vores brygstue med friskbagte boller, rugbrød, smør, ost, pålæg, marmelade, 

frisk frugt samt kaffe/the 
Kl.09.00 

Møde i separat lokale 
Kl.10.30 

Veganske romkugler og 2 slags friskpresset grønsags- og frugtjuice 
Kl.12.00 

Frokost i restauranten bestående af 4 stk. mindre smørrebrød “Kortet Rundt” 

Kl.14.00 
Hjemmebag 

Kl.17.00 
Tak for i dag 

 
Der vil være isvand i lokalet hele dagen. 

Frisk frugt i lokalet hele dagen 

Kaffe og the i lokalet hele dagen 
 

Pris pr. person 535,- (prisen er uden drikkevarer til frokost) 
Separat mødelokale 2.000,- 

I vores lokaler er der wifi, projektor, flipover, papir og kuglepenne. 



Heldags møde 
(Forslag) 
Kl. 08.30 

Morgenmad i vores brygstue med friskbagte boller, rugbrød, smør, ost, pålæg, marmelade, 
frisk frugt samt kaffe/the 

Kl.09.00 
Møde i separat lokale 

Kl.10.30 
Veganske romkugler og 2 slags friskpresset grønsags- og frugtjuice 

Kl.12.00 
Frokost i restauranten bestående af 4 stk. mindre smørrebrød “Kortet Rundt” 

Kl.14.00 
Hjemmebag  

Kl.18.00 

2-retters menu i restauranten.  
 

Der vil være isvand i lokalet hele dagen. 

Frisk frugt i lokalet hele dagen 

Kaffe og the i lokalet hele dagen 
 

Pris pr. person 835,- (prisen er uden drikkevarer til frokost og aften) 
Separat mødelokale 2.000,- 

I vores lokaler er der wifi, projektor, flipover, papir og kuglepenne. 

 

Walk & talk i Hareskoven 

Hvis I bare ønsker en god walk & talk, så kan vi tilbyde mad to go, om det er en lille 
picnicboks I kan tage med og nyde i naturen, en sandwich, varm suppe eller andet, så 

kontakt os for tilbud. 

 

Mødepakkerne er forslag til hvordan jeres dag kan forløbe. Der kan lægges  
mountainbike eller anden form for teambuilding ind i programmet. Hvis der er ønsker 

til anden forplejning, så tilpasser vi det gerne til jer. 

 

 

 

 



Byg selv mødepakke 
Morgenmad i vores brygstue med hjemmebagte boller, rugbrød, smør, ost, pålæg, 

marmelade, frisk frugt og kaffe/the. 140,- 

Frokost i restauranten bestående af 4 stk. mindre smørrebrød “Kortet Rundt” 165,- 

2-retters menu i restauranten 300,- 
3-retters menu i restauranten 385,- 

 
Tilvalg til morgenmad 

Brunchpølser og røræg 35,- 
Frisk presset appelsinjuice 25,-  

Wienerbrød 25,- 
Friskpresset grønsags- og frugtjuice 2 slags 30,- 

Små croissants 20,- 
 

Tilvalg til pause 
Cookies 25,- 

Veganske romkugler 25,- 

Salte nødder og kerner 25,- 
Lune popcorn 10,- 

Friskpresset grønsags-/frugtjuice 2 slags 30,- 
Skovlyst is efter sæson i bæger (perfekt til sommer walk & talk) 35,- 

Sæsonens varmesuppe (perfekt til vinter walk & talk) 35,- 
Maltstænger med dip 15,- 

Rugflager med dip 15,- 

Hjemmebag 35,- 
 

Frisk frugt i lokalet hele dagen 45,- 
Frisk frugt i lokalet 1/2 dag 25,- 

Kaffe og the i lokalet hele dagen 95,- 
Kaffe og the i lokalet ½ dag 65,- 

 

 

Som afslutning eller som et ”pusterum” midt på dagen tilbydes: 

Rundvisning i vores bryggeri, med smagsprøver (min. 15 personer) 

Tag et spil backgammon eller shuffleboard i vores hyggelige brygstue. 

Tag et spil kroket på vores græsplæne, petanque, kæmpe mikado eller frisbee dart. 

 

 


