Fødselsdagsfest
i svømmehallen
Gør børnefødselsdagen
til noget ganske særligt
i Rundforbi Svømmehal

Rundforbi
Idrætsanlæg

R U D E R S D AL
KOMMUNE
Rundforbi Idrætsanlæg
Egebækvej 118
2850 Nærum
Tlf. 45 80 45 25
rundforbi@rudersdal.dk
www.idraet.rudersdal.dk

Fødselsdagsfest
i svømmehallen
Giv dit barn en festlig oplevelse – hold en
uforglemmelig og anderledes fødselsdag i Rundforbi
Svømmehal.

Tidspunkt

Bestillingseddel til fødselsdagsfest

Du kan holde fødselsdagsfest her:

Navn på fødselar:
Kontaktperson:
Tlf.:
Dag og dato for arrangementet:
Antal børn:

Mandag-fredag
Lørdag-søndag
Helligdage

kl. 14.00-19.00
kl. 09.00-14.00
kl. 09.00-14.00

Pris
Fødselsdagen starter med, at børnene boltrer sig i op
til to timer i svømmehallens bassiner. Bagefter spiser
børnene en festlig fødselsdagsmenu i caféen, hvor
der er dækket et festligt fødselsdagsbord med dug,
balloner og dannebrogsflag.

Prisen er 850 kr. for selskaber på op til 10 børn. Er
der mere end 10 børn, betales der kr. 85 pr.
efterfølgende barn. Prisen inkluderer gratis adgang i
svømmehallen for to voksne – som skal være
omklædt.

Der er også fødselsdagsgave til fødselsdagsbarnet.

Menu
I kan vælge mellem én af følgende menuer:
• Kyllingesandwich med salat, tomat og agurk
• Hakket oksekød på spyd med caféens råstegte
kartofler og cafeens friske salat
• Marinerede kyllingespyd serveret med caféens
friske salat og hjemmebagte brød
• Pasta med kødsovs og dertil caféens hjemmebagte
brød
Hertil kan I vælge mellem følgende drikkevarer:

Fødselsdagslagkage med billede eller andet motiv
kan tilkøbes. Prisen er 250 kr. for 10 børn og 25 kr.
pr. efterfølgende barn.
Endeligt deltagerantal skal meddeles senest tre dage
før arrangementet.
Er der flere fødselarer i selskabet tillader vi os at tage
50 kr. for de øvrige gaver, medmindre der er 10
gæster pr. fødselsdagsbarn

Kontakt

Ændringer i antal deltagere, kan ske op til 3 dage
før arrangementet.

Menu
Vælg én af følgende menuer – sæt ét x
O Kyllingesandwich med salat, tomat og agurk
O Hakket oksekød på spyd med cafeens råstegte
kartofler
O Marinerede kyllingespyd serveret med cafeens
friske salat og hjemmebagte brød
O Pasta med kødsovs (oksekød) og dertil cafeens
hjemmebagte brød
Drikkevarer – sæt ét x
O Slush Ice
O Kildevand
O Juice (appelsin eller æble)

Pris
850 kr. for selskaber på op til 10 børn. Er der mere
end 10 børn, betales der kr. 85 pr. efterfølgende
barn.

Tilvalg

• Slush Ice
• Kildevand på flaske
• Juice i brik

Café Orange
Rundforbi Idrætsanlæg
Egebækvej 118
2850 Nærum

Fødselsdagslagkage – sæt ét x
O Ja
O Nej

Til dessert serverer vi lækre frugtstykker serveret i
glas og med en stor kugle vaniljeis.

Tlf. 23 23 68 62
Mail: kvakhsh@yahoo.com

Aflever bestillingssedlen til Café Orange.

