
VELKOMMEN TIL SPORT &
EVENT CENTER JEBJERG

Sport & Event Center Jebjerg er et kultur- og
sportssted, der har topmoderne, flotte og
lyse lokaler til netop din fest.
Vi laver maden og står for alt det praktiske,
så du kan sætte dig ned og nyde festen, og
fokusere på dine gæster.

Vi har mulighed for at tilpasse menu og
bordopdækning, så det matcher dine ønsker
– sammen finder vi den bedste løsning for
dig, så du kan holde den perfekte fest!
Der er også mulighed for overnatning op til
20 personer i huset ”Grønærten”, som ligger
i gåafstand fra centret.
Kom gerne forbi og oplev centret, så du kan
være med til at finde det lokale der passer
bedst til din fest; vi har plads til alt fra 20
gæster og helt op til 1000 gæster.
Det er kun din fantasi der sætter grænser.

Kontakt Maiken på 22281910 eller
maiken@spec.dk – så kan vi få os en snak
om præcis dine ønsker.

FOR YDERLIGERE INFO, KONTAKT

MAIKEN PÅ 22281910 ELLER

MAIKEN@SPEC.DK

SØNDERVÆNGET 1, JEBJERG

7870 ROSLEV

97 57 40 79
WWW.JEBJERG7870.DK/SPORTOGEVENT/

mailto:maiken@spec.dk


DET PRAKTISKE

En god servering gør ofte en god fest, derfor er
det vigtigt at man gør sig nogle tanker herom.
Vi kan tilbyde servering der afregnes efter
forbrug, men du kan også selv komme med
egen servering – det er helt op til dig.

OPDÆKNING

Standard 6 mands borde, pr. person 42,-
Runde borde, tillæg pr. person 14,-
Dobbelte borde, tillæg pr. person 14,-

TILKØB TIL OPDÆKNING

2 slags servietter, pr. stk. 5,-
Bloklys, pr. stk. 11,-
Ekstra blomster, pr. stk. 44,-

TILKØB TIL FESTEN

Slushice m/ 2 liter saft & 25 glas 550,-
IT support 550,-
Rød løber 550,-
Adgang til hallen under festen 330,-
Mad & drikke til musik, pr.
person 165,-

KONFIRMATIONS MENU

FORRETTER

- Tarteletter m/høns i asparges
- Tunmousse m/rejer og dilddressing
- Stegt kyllingebryst anrettet på salatbund m/karrydress

HOVEDRETTER

- Kyllingespyd m/pastasalat
- Skinke m/flødekartofler
- Rosastegt okse m/små stegte kartofler
- Barbeque marineret kyllingebryst
m/flødekartofler
Hertil 2 slags salater m/dressinger og brød

Salatbar kan tilkøbes med 10 slags
Pr. kuvert 22,-

Islagkage kan tilkøbes
Pr. kuvert 44,-

Pommes frites
Pr. kuvert 17,-

I KAN VÆLGE FRIT BLANDT DISSE FORSLAG:
- 3 hovedretter

Pr. kuvert 176,-
- 1 forret og 3 hovedretter

Pr. kuvert 193,-
- 2 forretter og 3 hovedretter

Pr. kuvert 209,-


