
Afholdes i tidsrummet 8.00-17.00
Morgenbord med friskt brød og lækkert tilbehør

Frokostbuffet med udvalg af årstidens retter, dessert eller ost. inkl. 1 sodavand

Eftermiddags energy boost med sødt, salt og sundt. 

Vælg med sandwich til frokost, serveres i mødelokalet pris pr. pers. kr. 372,- / 298,- ex. moms

Kaffe, te, kakao, isvand og frisk frugt serveres under hele mødet.

Afholdes i tidsrummet 11.00-17.00
Frokostbuffet med udvalg af årstidens retter, dessert og ost. inkl. 1 sodavand.

Eftermiddags energy boost med sødt, salt og sundt 

Vælg med sandwich til frokost, serveres i mødelokalet pris pr. pers. kr. 360,- / 288,- ex. moms

Kaffe, te, kakao, isvand og frisk frugt serveres under hele mødet.

Afholdes i tidsrummet 8.00-13.00
Morgenbord med friskt brød og lækkert tilbehør

Frokostbuffet med udvalg af årstidens retter, dessert eller ost. inkl. 1 sodavand.

Vælg med sandwich til frokost, serveres i mødelokalet pris pr. pers. kr. 360,- / 288,- ex. moms
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MØDEPAKKER
Pris per person

kr. 465,-/372,- ex. moms

kr. 435,-/348,- ex. moms
Halvdagsmøde

kr. 435-/348- ex. moms

Kort møde - 3 timer
Afholdes i tidsrummet 8.00-22.00
Kaffe, te, kakao, isvand og frisk frugt serveres under hele mødet.

Kort møde med morgenbord med friskt brød og 
lækkert tilbehør, inkl. juice
Pris pr. pers. kr. 280,- / 224,- ex. moms

Kort møde med frokostbuffet med udvalg af årsti-
dens retter, dessert eller ost. 
Inkl. 1 sodavand.
Pris pr. pers. kr. 405,- / 324,- ex. moms

Kort møde med frokost- eller middagssandwich med  
lækkert fyld efter årstiden, serveres i mødelokalet, 
inkl. 1 sodavand.
Pris pr. pers. kr. 310,- / 248,- ex. moms

Kort møde med eftermiddags energy boost, 
inkl. 1 kildevand. Inkl. 1 sodavand.
Pris pr. pers. kr. 290,- / 232,- ex. moms

Kort møde med to retters middagsbuffet. 
Inkl. 2 glas af husets vin, øl eller sodavand
Pris pr. pers.  kr. 590,- / 472,- ex. moms

Kort møde med to retters anrettet middag. 
Inkl. 2 glas af husets vin, øl eller sodavand.
Pris pr. pers. kr. 605,- /484,- ex. moms

Heldagsmøde
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Tilkøb ved mødepakker 
Forplejning

Smoothie 

Grønne snacks 

Skåret frugt 

Chokolade eller slik 

Wienerbrød eller croissant

Chips og nødder 

Drikkevarer

Sodavand 25 cl 

Carlsberg Pilsner  40 cl / Tuborg Classic 40 cl

Special Øl  40 cl

Carlsberg Kildevand 50 cl 

Ramlöse 80 cl m/u brus     

Cocio 25 cl.

Husets rødvin     pr. flaske   kr. 225,-/180,- ex. moms               pr. glas 

Husets hvidvin    pr. flaske   kr. 225,-/180,- ex. moms               pr. glas

Husets velkomstdrik                       pr. glas 

Champagne                       pr. glas 

kr. 25,-/20,- ex. moms

kr. 25,-/20,- ex. moms

kr. 25,-/20,- ex. moms

kr. 25,-/20,- ex. moms

kr. 25,-/16,- ex. moms

kr. 25,-/20,- ex. moms

kr. 25,-/20,- ex. moms

kr. 45,-/36,- ex. moms

kr. 55,-/44,- ex. moms

kr. 25,-/20,- ex. moms

kr. 40,-/32,- ex. moms

kr. 20,-/16,- ex. moms

kr. 45,-/36,- ex. moms

kr. 45,-/36,- ex. moms

kr. 36,-/29,- ex. moms

kr. 69,-/53,- ex. moms

Pris per person

Generelt
Alle møder kan forlænges. 1 time inkl. kaffe/te/varm kakao pris pr. pers. kr. 45,- / 36,- ex moms. 
Alle møder er inkl. 1 blok og kuglepen. Drikkevarer, udover de inkluderede, afregnes efter forbrug. Alle møder er 
inkl. standard AV-udstyr: LCD-projektor, trådløst Internet, lærred, whiteboard & flipover. I Carlsberg Lounge samt 
Claus Sørensen Lounge findes desuden lydanlæg, mikrofoner og podie. Arrangør giver ved bestilling besked om 
behovet for AV-udstyr, således dette kan klargøres. 
EfB konference sørger for klargøring, service samt oprydning af lokalet. 
Priserne er baseret på min. 10 personer og gældende på hverdage. Tilbud på weekend og helligdage laves på fore-
spørgsel. 
Se vores afbestillingspolitik på www.EfB.dk/konference.

Vi gør opmærksomme på at der kan optages video eller tages billeder til brug af markedsføring.
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Facilitering 
Print pr. side

AV tekniker pr. time kl. 8.00 - 17.00

Værtsgave/takkegave på bestilling

kr.      2,-/1,60 ex. moms

kr. 580,-/464,- ex. moms

kr.  99,-/79,20 ex. moms

Pris per person

Vi hjælper gerne med produktion af diverse materiale til brug under mødet. Keyhangers, navneskilte og merchandi-
se kan bestilles ved forespørgsel og udformes i samarbejde med jer.

Aktiviteter/teambuilding 
Mountainbike med instruktør     

Flexfodbold med instruktør        

Spa & Wellness         

Friskøjtning           

Lasergames

og meget andet...

kr.  2000,-/1600,- ex. moms

kr.  5000,-/4000,- ex. moms

kr.  5000,-/4000,- ex. moms

kr.  1500,-/1200,- ex. moms 

kr.  3000,-/2400,- ex. moms

EfB Konference ligger i hjertet af Esbjergs sportsmekka og Esbjergs grønne bælte. Det giver mange muligheder for 
en aktiv dag og frisk luft. Vi hjælper gerne med at planlægge mødeafbræk og teambuilding aktiviteter

Forespørg gerne på mulighederne. Aktiviteterne tilpasses gruppe og arrangement. 

Gruppepriser fra


