
Them hallerne tlf.: 33 15 15 16. 

Lad Vores Café lave maden. 

Også mad ud af huset! 

• 10-600 pers 

• Privat fest 

• Firmaevent 

• Familiefest 

• Aktivitetsdag med - 

 svømmehal eller legeland 

• Polterabend. 

• Foreningsmøder 

• Sport events 

• Event med efterfølgende  

 Wellness 

• Børnefødselsdag 

• Leje af festsal 1 døgn      2.500.- 

• + multisal med rekvisitter pr. time       300 .- 

• + multisal med rekvisitter hele festen    1.000.- 

Lejen er inklusive stole og borde, lys, vand og varme samt slutrengøring. 

Ønskes kun lokaleleje og forplejning udefra, men med behov for at bruge 

køkkenet, påregnes 300 kr. pr. time til en af hallen anvist personale. 

• Leje af svømmehallen pr. time  inkl. Livredder   1.800.- 

• Leje af wellness pr time inkl. Gusmester    1.750.- 

• Leje af svømmehal og wellness pr. time  

 inkl. Personale      2.800.- 

Them Hallerne tlf: 33 15 15 16. 

Mail: info@themhallerne.dk 
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• 2 tarteletter med høns i asparges.     65 .- 

• Rejecocktail med hjemmebagt brød.    70 .- 

• Kyllingesalat på salatbund med pynt af ristet bacon  

 og grønt samt hjemmebagt brød.     70 .- 

• Tunmousse anrettet med grønt og dressing 

 samt hjemmebagt brød.      70 .- 

• Lakseroulade anrettet med grønt og dressing.   70 ,- 

• Forretsbuffet vælg 3 forretter.                         150 ,- 

• Fisketallerken med 5 slags skaldyr/fisk, grønt og dressing  

 samt hjemmebagt brød.                         100 ,- 

• Klar suppe med kød og melboller med hjemmebagt  

 suppebrød ( anden suppe kan også ønskes)   80 ,- 

KØD 

• Langtidsstegt kalveculotte. 

• Saftig stegt kalkunbryst med fyld af pikantost og svampe 

• Rosmarinkrydret kamsteg med sprød svær. 

• Kyllingebryst i fad med cremefraichesauce. 

• Røget hamburgerryg. 

• Rosastegt oksemørbrad ( + 35 kr) 

• Rosastegt oksefilet 

• Hjemmelavede frikadeller 

• Krydrede kyllingespyd 

• For bestilling af mad til din fest her i huset, er der et minimum  

på 35 kuverter. 

Børn under 10 år 1/2 pris børn, under 2 år er gratis. 

For mad ud af huset, spørg for antal. 

 

• Borddækning pr kuvert       

 Borddækning er med kraftige papirsduge (sort eller hvid) ved  

 aflange borde pyntet med vores servietter (røde eller lysegrønne), 

 hvide lys eller lyskæder og enkelt blomsterpynt. 

 Ønskes yderligere pynt er man velkommen til selv at supplere  

 bordene i lokalet.  

 

• Drikkevarer placeres i lokalet til selvbetjening. Vi skænker gerne 

det første glas. Vores personale er ikke uddannede tjenere, men vi 

ønsker at give jer den bedste service. Spørg endelig  det søde per-

sonaler til hjælp på dagen.   

Vi tager allergihensyn i det omfang, det er muligt.  
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• Broccolisalat med ristet 

bacon og solsikkekerner 

• Spidskålssalat med bagte 

rodfrugter 

• Grønne snacks 

• Whiskysauce 

• Bearnaisesauce 

• Skysovs 

• Svampesovs 

• Kold sovs af cremefraiche 

og friske krydderurter 

• Hjemmebagt brød m 

smør/kryddersmør 

• Flødekartofler  

• Krydderkartofler 

• Smørstegte kartofler 

• Kogte kartofler 

• Pommes fritter 

• Kold kartoffelsalat 

• Pastasalat med sur/

søddressing 

• Pastasalat med creme-

fraichedressing 

• Årstidens salat med feta 

• Tomatsalat med feta 

TILBEHØR 

Vælg følgende til hovedretsbuffet: 

•  2 slags kød 

• 6 slags tilbehør 

• Ekstra kød  +  

• Ekstra tilbehør +  

 

• Smørrebrød højt belagt       33.- 

• Tapas tallerken  7 slags tilbehør               140.- 

• Sandwich kylling bacon        45.- 

• Sandwich  med ribbensteg og rødkål      50.- 

• Franskbrød med ost         22.- 

• Bolle med smør       14.- 

• Bolle med ost/pålæg      22.- 

• Muffin/dagens kage       15.- 
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• Desserttallerken med hjemmelavet vaniljeis,  

hjemmebagt brownie og frugt    80 .- 

• Hjemmelavet vaniljeis  med lun jordbærsauce  

og vaffelstænger      70.- 

• Frisk frugtsalat med flødeskum og chokolade  60 .- 

• Chokolademousse med frugt    60.- 

• Tre slags hjemmelavet is     75.- 

• Frugtbar       60.- 

• Vælg 3 desserter til buffet              140.-   

 

• 2 Tarteletter med høns i asparges    65.- 

• Hotdogs lav selv 2 stk.     65.- 

• Klarsuppe med kød og melboller samt brød.  80.- 

• Aspargessuppe med kødboller og brød   80.- 

• Gullaschsuppe med brød     80.- 

• Pålægsfad med hjemmebagt brød og smør  90.- 

  

   

• Kaffe /the ad libitum     35.- 

• Varm chokolade pr. kop     18.- 

• Hjemmebagte småkager 3 slags    40.- 

• Kransekagestykker 2 stk.     35.- 

• Velkomstdrink      30.- 

• Rødvin 75 cl.                 135.- 

• Hvidvin 75 cl.                 135.- 

• Øl 33 cl.       25 .- 

• Sodavand 50 cl.      25.- 

• Økologisk sodavand 25 cl.     25.- 

• Sportscola Hancock.      25.- 

• Cocio 50cl.       25.- 

• Kildevand 50 cl.      12- 

     


