
 

Masser af glade børn, som får en 

super god og anderledes oplevelse! 
 

Tilvalg til fødselsdagsmenu: 
12 kr. - Popcorn pr. person   
12 kr. - Chips pr. person   

12 kr. - Pizzasnegl pr. person   

15 kr. - Pølsehorn pr. person   

15 kr. - Slush ice pr. person   

20 kr. - Smoothies pr. person  

20 kr. - ½ l. sodavand pr. person 

08 kr. - ¼ l. juice pr. person   

15 kr. - Fri saftevand/vand pr. person  

10 kr. - Slikpose pr. person   

14 kr. - Grøntsagssnack  

              m. dip pr. person 

15 kr. - Sundt spyd med frikadelle  

              og grøntsager pr. person 

 

Menu forslag: 
  
Menu 1: Hjemmelavet pizza 
Salat og ½ l. sodavand 
Pris pr. barn: 100 kr. 
 
Menu 2: Byg selv burger 
Fedtfattige pommes frites 
Agurkestave og Smoothies 
Pris pr. barn: 105 kr. 
 
Menu 3: 2 lune tortillas  
med ta’ selv fyld 
½ l. sodavand 
Pris pr. barn: 100 kr. 
 
Menu 4: Pastasalat  
m. kylling og bacon 
Brød og 1 stor slush ice 
Pris pr. barn: 100 kr. 
  
Menu 5: Ovnstegt kylling 
Krydderkartofler og Salat 
½ l. sodavand 
Pris pr. barn: 110 kr. 
  
Menu 6: Friskbagt bolle m. smør 
Varm kakao og Saftevand 
Kagemand/kone 
Pris pr. barn: 100 kr. 
 
Menu 7 : Pasta og kødsauce  
1 sodavand   
Pris pr. barn: 110 kr. 
 
Menu 8: Kylling/ bacon sandwich  
1 chipspose og 1 sodavand 
Pris pr. barn: 105 kr. 
 
  
  

 
 

Vi tilbyder nu børnefødselsdags/klassearrangement i svømmehallen med efterfølgende 

fødselsdagshygge med flot pyntede fødselsdagsborde. Forældre har kun den opgave, at stå for at 

lave aktiviteter med børnene under fødselsdagen. 

Børnefødselsdagen giver adgang til svømmehallens bassiner, med alle legeredskaberne for alle 

børn der er tilmeldt fødselsdagen. Resten af fødselsdagen afholdes så i caféen, med dertilhørende 

menuer. Vi kan endvidere tilbyde aktivitet i idrætshallen med hoppepude m.m., dog mod tillæg. 

Pris/betaling 

- Prisen afhænger naturligvis af valgt menu og er inkl. svømmehal og livredder. 

- Det er dog en forudsætning at børnefødselsdagen afholdes i den offentlige åbningstid  

  og der bestilles til minimum 10 børn. 

- Bestillingen skal være os i hænde senest 4 dage før fødselsdagen. 

- Det er også muligt at holde fødselsdagen udenfor de offentlige åbningstider, der skal  

  så tillægges 800 kr. pr. time for leje af svømmehal og livredder.  

- Leje af hallen inkl. hoppepuden, bolde, ketcher og diverse legeredskaber samt musik i  

  hallen. Pris 700 kr. Ekstra timer i hallen: Pris pr. time 400 kr. 

- Leje af aquaball - pr. time 250 kr.  

Vi glæder os til at tage imod jer! 

Henrik Johansen  

Centerchef 

Mobil 2447 6055 

Madeleine Johansen  

Administration  

Mobil 4062 6361 


