Fødselsdagsfest
eller
bare fest

Kagemand/kone som
tilkøb

Nachos de lux menu

Bestem selv teksten på kagen☺
o 10 pers. wienerbrød 200,o 20 pers. wienerbrød,
vandbakkelse eller brunsviger
300,-. Kan også laves som en hel
plade til 375,o 20 pers. speciel kagemand/kone
chokoladekage, hindbærsnitte
eller trøffel 425,- NYHED
o 15 pers. trøffel 325,- NYHED

Nachos med ost og kylling, guacamole og salsa,
sodavand eller slush ice & entré

Nice to know

Vi holder gerne din næste fest i Ikast
Svømme center.
Vi dækker festlig op, med flag og
servietter. Du sørger for fest og vand
glade gæster.

NYHED

85,- pr. person

Byg selv burger menu
Bolle, bøf, salat, tomat, agurk & pommes frites
sodavand eller slush ice & entré

85,- pr. person

Pom De Lux menu
2 stk. kyllingespyd, pommes frites, sodavand eller slush
ice & entré

95,- pr. person

Kagemandsmenu
2 stk. boller med smør selv, kagemand/kone,
slush ice/sodavand og entre

95,- pr. person

Minimum 10 pers. (kunne nemt være 8
børn og 2 voksne)
Voksne der bader med + 25,Frugt per person +20,Slikposer per person fra +10,- (Her kan
de også selv blande)
Genopfyldning af drikkevare, som der
bliver udleveret + 10,Der er cafeområde i forhallen, og man
kan sagtens spise inde i selve svømme
hallen, hvis man er under 20 personer.
Ved 20 pers. eller mere, kan/skal man
enten spise inden man går ind eller
efter man har badet, i vores store lokale

på 1. sal. Eller løsningen kunne også
være, at man spiste i 2 hold, i selve
svømmehallen.
Vi afholder ikke fødselsdage i skolernes
sommerferie, efterårsferie, vinterferie,
søndage og helligdage i vinterhalvåret.
Fredag eftermiddag er en god dag at holde
fødselsdag.
Mandag, tirsdag og onsdag eftermiddag og
aftener, er også nogle gode dage, at holde
fødselsdag, hvor vi har åbent til kl. 21.30. Med
opkald kl. 20.45.
Torsdag aften, er kun for voksne ;), der er
“Stille aften”.
Lørdage kan man vælge spisetider, for
fødselsdage, mellem 10.00, 10.30, 11.00 og
11.30 og igen mellem 14.00-17.15
God ide at komme 1 time før man spiser, da
børnene som regel er sultne, efter 1 time (Ved
ikke hvorfor??)
Man må gerne være i svømmecenteret lige så
lang tid man vil, self inden for åbningstiderne.

For bestilling tlf. 9960 5103.
Vi tager ikke telefonen mellem
12.00-14.00, alle dage.

Mad og drikkevare må ikke
medbringes eller nydes på Ikast
Svømmecenters områder. Dette
gælder også vores gårdhave.
Skulle man alligevel have mad
med, har vi et dejligt
udendørsområde med borde og
bænke ude foran ved
hovedindgangen, til dette formål.

Jeg har lavet nogle
invitationsforslag,
som gerne må
kopiers
Forbeholdt ret til pris og andre
ændringer

Så er der fest
Jeg/vi vil gerne invitere
____________________
til en aktiv fødselsdag,
_______den ______ i Ikast
Svømmecenter. Vi
cykler/kører fra ________
kl. _____.
Dagen slutter kl. ____
Med venlig hilsen

Giv lyd, 1 uge før, dog senest
d. ____________
På mobil _______ mor/far
Du skal huske gave, badetøj,
håndklæde og hvad du ellers
bruger, når du er i en
svømmehal.

Fødselsdagsinvitation
Du er hermed inviteret til min
fødselsdag, _______
d. ___ kl. ___
Hvor du bliver hentet lige efter
skoletid på
___________________.
Vi skal have det sjovt, svømme,
dykke, lege og spise i Ikast
Svømmecenter.
Festen slutter kl. ____ hvor der er
kaffe, til forældrene, når de henter
dig.
Jeg glæder mig til at se dig
Med venlig hilsen

Svar udbedes 1 uge før, men
senest d._______ på
mobil_______
PS: Husk badetøj

Fødselsdagsinvitation
Du er hermed inviteret til
min fødselsdag,
_______ d. ______
Hvor vi cykler direkte efter
skoletid.
Vi skal have det sjovt,
svømme, dykke, lege og
spise i Ikast Svømmecenter.
Så husk badetøj.
Festen slutter kl. ____
Vi

ses

Fødselsdags
invitation
Du er hermed inviteret til
min/vores drengefødselsdag,
_______
d. ___ kl. ___
Hvor du bliver hentet lige efter
skoletid på
___________________.
Vi skal have det sjovt, svømme,
dykke, lege og spise i Ikast
Svømmecenter.
Festen slutter kl. ____ hvor der er
kaffe, til forældrene, når de henter
dig.
Jeg glæder mig til at se digMed venlig hilsen

Fødselsdagsinvitation

Du er hermed inviteret til min/vores
pigefødselsdag, _______
d. ___ kl. ___
Hvor du bliver hentet lige efter skoletid
på ___________________.
Vi skal have det sjovt, svømme, dykke,
lege og spise i Ikast Svømmecenter.
Festen slutter kl. ____ hvor der er
kaffe, til forældrene, når de henter dig.
Jeg glæder mig til at se dig
Med venlig hilsen

Svar udbedes 1 uge før, men senest
d._______ på mobil_______

PS: Husk badetøj
Svar udbedes 1 uge før, men
senest d._______ mobil_______
PS: Husk badetøj
Svar udbedes senest d._______ på
mobil ___________________

Så er der fest
Vi/jeg vil gerne invitere
____________________
til en aktiv fødselsdag,
_______den ______ i Ikast
Svømmecenter. Vi
cykler/kører fra ________
kl. _____.
Dagen slutter kl. ____
Med venlig hilsen

Giv lyd, 1 uge før, dog senest
d. ____________
På mobil __________ mor/far
Du skal huske gave, badetøj,
håndklæde og hvad du ellers
bruger, når du er i en
svømmehal.

Fødselsdagsinvitation
Du er hermed inviteret til
___________ fødselsdag, _______
d. _____ kl. ______
Hvor du bliver hentet lige efter
skoletid på
___________________.
Vi skal have det sjovt, svømme,
dykke, lege og spise i Ikast
Svømmecenter. Menuen består
af________________________.
Festen slutter kl. ______ hvor der
er kaffe, til forældrene, når de
henter dig.
Jeg glæder mig til at se dig
Med venlig hilsen

Svar udbedes 1 uge før, men
senest d._______ på
mobil_______
PS: Husk badetøj og gave

