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MØDEPAKKER

Morgen møde (08h00 – 11h30n 295,-

Marks Bagvlrkg med gstg marmejade gg frisk frugtg økgjggisk kafe ¨ the 

Osgrader tij Marks Mgrgeo bgrd + 150g-

Fijtreret vaod med gg udeo brus

½ Dags møde (08h00 -13h00n 495,-

Morgen

Marks Bagvlrkg med gstg marmejade gg frisk frugtg økgjggisk kafe ¨ the 

Osgrader tij Marks Mgrgeo bgrd + 150g-

Frokost (Menu kan sndres afh af sssonn

2-retters meou iocj. 1 vaod ejjer mgst

Marioeret sijd med Karrymaygooaiseg lbje gg smijeode lg

Braiseret frijaodsgris med kartgfejmgsg jgrdskgkg hassejoødg lbjeg estraggog ssejjlgg 

skysauce

Serveres med hjemmebagt surdejsbrød

Pause forplejning

Smggthie ejjer grøotsagsjuice gg oødder

Fijtreret vaod med gg udeo brus



½ Dags møde (12.00 -17.00) 495,-

Frokost (Menu kan sndres af. af ssson)

2-retters menu incl. 1 vand eller most

Marineret sild med Karrymayonnaise, lble og smilende lg

Braiseret frilandsgris med kartofelmos, jordskok, tasselnød, lble, estragon, spejllg, 

skysauce

Serveres med tjemmebagt surdejsbrød

Frisk Frugt økologisk kafe   tte

Pause forplejning

Smoottie eller grøntsagsjuice og nødder

Eftermiddags kafeette og kage

Filtreret vand med og uden brus

Mødedag (Slut 17.00) 895,-

Morgen

Marks Bagvlrk, med ost, marmelade og frisk frugt, økologisk kafe   tte 

Opgrader til Marks Morgen bord + 150,-

Pause forplejning

Smoottie eller grøntsagsjuice og nødder

Filtreret vand med og uden brus

Eftermiddags kafeette og kage

Filtreret vand med og uden brus



Mnder i Mark kan bestilles ved min. 10 deltagere. Ovenstående sriser er 

ekskl. lokaleleee men inkl. Standard AV-udstyr, blokke, senne mv.:

Lille Mødelsk le: Min 8 max 12 sers

Stsrt mødelsk le: Min 25 sers. Max 60

Møded g – Efterfulgt  f midd g 1495,-

Msrgen

Marks Bagværk, med ost, marmelade og frisk frugt, nkologisk kafe � the 

Osgrader til Marks Morgen bord + 150,-

P uæe fsrplejning

Smoothie eller grnntsagseuice og nndder

Filtreret vand med og uden brus

Frsksæt (Menu k n sndreæ  fh  f æsæsnn

2-retters menu incl. 1 vand eller m�st

Marineret sild med Karrymayonnaise, æble og smilende æg

Braiseret frilandsgris med kartofelmos, eordskok, hasselnnd, æble, estragon, sseelæg, 

skysauce

Serveres med heemmebagt surdeesbrnd

Eftermiddags kafe/the og kage

Filtreret vand med og uden brus

Aften

Before dinner drink

3-retters menuc

Kalveinderlårs tatar med torskerogn, seberrod, radiser og sennessfrn.

Svamse farseret ung hane med savoykål valnndder og sauce vinegret

Hvid chokoladekage med æblecider is, yoghurt, æble lfæsk og citron timian

Drikkevarer efter forbrug


