Børnefødselsdage

Cafe & Bowl
Vestjysk Bank Sportium

… lige som du har lyst til
Vi har de bedste omgivelser til at holde en aktiv fødselsdag, som ikke bliver glemt…!
Du kan vælge, at vælte kegler bowlingcenteret, hoppe i bølgerne i svømmehallen eller gi den
FULD gas i hallen?

ER der NOGET BEDRE end AKTIVE BØRN?

Børnefødselsdage
MENU FORSLAG
Vælg imellem
1. Lav selv Tortillas pandekager med oksekød, kylling samt salat,
saftevand, 2 stk. pr. barn
2. Lav selv Burger m/hjemmelavet bøf samt salat og pommes,
saftevand 1. stk. pr. barn
3. Hjemmelavet Kyllingespyd med pastasalat, saftevand,
2 stk. pr. barn
4. Hjemmelavet Frikadellespyd med pastasalat, saftevand,
2 stk. pr barn
75,- kr. pr. person
Ekstra mad, hvis ønskes:
•
•
•
•

1 stk. Kylling spyd, ekstra eller
1 stk. Frikadelle spyd, ekstra eller
1 stk. Tortillas pandekage, ekstra eller
1 stk. Burger, ekstra!
I alt 105,- kr. pr. person

Aktiviteter
• 1 times bowling inkl. en lille Slush Ice og sko…
• Svømning i off. åbningstider…
• 1 times aktiviteter i hallen…
Bestilling på min. 8 personer

kr. 55,- pr. barn
kr. 40,- pr. barn
kr. 40,- pr. barn

Børnefødselsdage
Der kan også vælges mellem:
•
•
•
•

Kagemand med slik og saftevand
Boller med smør og saftevand
Chokoladekage med saftevand
Valgfri is fra fryseren

Pr. person…

35,- kr.

•

20,- kr.

Slikpose

Aktiviteter:
• 1 times bowling inkl. en lille slush ice og sko
pr. barn…
• Svømning i off. åbningstider,
pr. barn…
• 1 times aktiviteter i hallen,
pr. barn

55,- kr.
40,- kr.
40,- kr.

Priserne er betinget af, at man vælger en menu fra 1-4 samt en aktivet

Aktiviteter
• 1 times bowling inkl. en lille Slush Ice og sko…
• Svømning i off. åbningstider…
• 1 times aktiviteter i hallen…
Bestilling på min. 8 personer

kr. 55,- pr. barn
kr. 40,- pr. barn
kr. 40,- pr. barn
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