
Formiddag

Erhvervs
pakker
Restaurant Sejlklubben

Kaffe, te, vand, juice.
Rundstykker m.ost,

marmelade og pålæg.
Frugt, snacks og chokolade.

Pris: 119.- (+ Lokaleleje) 

Dagpakke 1

Dagpakke 2

Dagpakke 3

Heldagsmøde

Aftenmøde

8.00-10.00

8.00-14.00

10.00-16.00

8.00-16.00

8.00-20.00

16.00-21.00

Kaffe, te, vand, juice.
 Rundstykker m ost,

marmelade og pålæg.
 Frugt, snacks og chokolade 

 Frokosbuffet. 
 1 øl eller sodavand.

 Pris: 299.- (+ Lokaleleje)  

Kaffe, te, vand, juice. 
 Rundstykker m ost,

marmelade og pålæg.
 Frugt, snacks og chokolade.

 Frokostbuffet.
 1 øl eller sodavand.
 kaffe, te og kage.

 Pris: 309.- (+ Lokaleleje) 

Kaffe, te, vand.
 Frugt, snacks og chokolade.

 Frokostbuffet.
 1 øl eller sodavand.
 Kaffe, te og kage.

 Pris: 279.- (+ Lokaleleje)

Kaffe, te, vand, juice.
 Rundstykker m ost,

marmelade og pålæg
 Frugt, snacks og chokolade.

 Frokostbuffet.
 2 øl eller sodavand.

 kaffe, te og kage.
 Middagsbuffet.

 Pris: 599.- (+ Lokaleleje) 
 

Kaffe, te, vand.
 Frugt.
 Kage.

 Middagsbuffet.
 1 øl eller sodavand.

 Pris: 349.- (+ Lokaleleje) 



Lokaleleje

Erhvervs
pakker
Restaurant Sejlklubben

Lokale til 20-25 personer 
 2500kr. 

 
Lokale til 30-35 personer 

 3500kr. 
 

Lokale til 35-65 personer
 4.000kr. 

 
*I lokalelejen indgår tilgang til

projekter med lærred,
whiteboard samt WiFi. 

 

Frokostbuffet
Pris halv dag (6 timer) 2 slags pålæg

 Rødspættefileter med
remoulade og citron

 Frikadeller med surt og sødt
 Leverpostej med champignon

og bacon
 Tarteletter med høns i asparges

 Ost med druer
 Brød og smør 

Fugl 
Gris 

Ovnbagte petitkartofler
Bearnaisesauce 

Paprikasauce 
Salater 

Brød og smør
 

Middagbuffet

Når kaffe, te, vand, juice er
inkluderet, så er det

tilgængeligt under hele dagen.
 

Det er muligt, mod betaling, at
skifte frokost og

middagsbuffeten ud med en
ensrettet a la carte bestilling.

 
Mulighed for vegetar og

veganer
 

Godt at vide..

Booking & 
afbudspolitik

Book via e-mail
info@restaurantsejlklubben.com 

 
Minimumsbetaling for alle pakker:

20 kuverter
 

Ændring af deltagerantal kan ske
senest 3 dage før arrangementet.
Aflysning af deltagerantal senere

end 3 dage før afholdelse,
opkræves der fuld pris.

Der vil altid opkræves fuld pris for
minimum 20 kuverter uanset

afbud.
 


