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Firmabespisning

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter 

Frokostordning pr. person      47,00 kr.

Indhold:

•	 2 kolde retter/pålæg
•	 1 lun ret
•	 salatbar mandag - onsdag - fredag
•	 1 blandet salat tirsdag - torsdag
•	 Hver torsdag lidt sødt
•	 Friskbagt rugbrød og flutes/hvedebrød
•	 Levering 1x daglig

Mulige tilkøb:

•	 1 ekstra slags pålæg      2,00 kr.
•	 Ekstra tilbehør til den lune ret     2,00 kr.
•	 Salatbar i stedet for blandet salat    2,00 kr.
•	 Smør        2,00 kr.

Vi tilbyder også:

Smørrebrød        22,40 kr.
Frokostsandwich        30,40 kr.
Madpakke*        47,00 kr.
Tapasfrokost** (mødeforplejning)     60,00 kr.

*3 stk. rugbrød med pålæg og 1 franskbrød med ost
**Røget laks med peberrodscreme, rødbedetatar med sprød grønkål, røget/sal-
tet skinke med rugbrødscrumble og persille pesto, vesterhavsost med røgede 
mandler og brød og smør.

Alle priser er ex. moms.



Vi glæder os til at 
høre fra jer

Spørgsmål og svar

Hvad følger der med til frokosten ud over det der står på menuplanen?

•	 Hver dag følger der friskbagt rugbrød og friskbagt Flutes/brød med.
•	 Derudover 2 slags dressing, peanuts, feta, marinerede hvidløg, soltørrede       

tomater, brød croutoner & rosiner.

Hvornår leveres maden og hvad med justeringer & extra bestillinger?

•	 Der aftales et fast senest leveringstidspunkt.
•	 Hver fredag sendes der er oversigt over antal spisende ind til Vildbjerg Sports 

og kulturcenter.
•	 Der kan justeres dagligt inden kl. 08,00 men det tilstræbes at justeringer sker 

dagen før.
•	 Det vil være muligt at bestille øvrig mødeforplejning, sandwich, platter, tapas 

og smørrebrød som kan leveres med den daglige frokostlevering. 

Skal vi ringe eller maile med vores bestillinger/justeringer?

•	 Hvis i er i god tid i forhold til ovenstående så er det bedst med en mail, vi vil 
altid svare tilbage.

•	 Hvis der er opstået noget akut så grib hellere knoglen og så finder vi ud af 
noget.

Hvad nu hvis de er specialkost, allergier eller lign?

•	 Det vil vi gerne vide med det samme, så vi kan tage hensyn til det i den frokost 
vi sender ud til jer – også hvis der kommer gæster hvor der skal tages hensyn – 
Hvad specielkosten består af, vil ikke fremgå af den faste menuplan – men der 
vil blive taget hensyn.

Kan vi få leveret hele året?

•	 Vi holder lukket en uge i juli samt mellem jul og nytår.
•	 Resten af året er der leveringer på alle hverdage.

Har du flere spørgsmål kan de rettes til vores køkkenchef på tlf. 97 27 07 00  
eller ved at sende en mail til kk@sportscenter.dk.


