
 

 

 

 

Mødepakker 

PAKKE 1 - Quick Break 

Lokaleleje 1-3 timer (kun indenfor restaurantens normale åbningstider) 

Kaffe/The  

Sallie’s favorit burger, fries og dip 

Freshly made lemonade og kildevand 

Kr. 299,00 pr. person 

 

PAKKE 2 - Formiddagsmøde 
Lokaleleje 3-6 timer  

Grab ´n´ Go morgenmad  

Kaffe/The  

Frugt og müslibar  

Sallie’s favorit burger, fries og dip eller Sallie’s Sandwich 3 slags  

Freshly made lemonade og kildevand  

Kr. 449,00 pr. person 

 

PAKKE 3 - Eftermiddagsmøde  
Lokaleleje 3-6 timer  

Kaffe/The  

Muffins 

2 retters menu:  

US roast med kartoffeltærte, bourbon sauce og grønt 

Sallie’s sundaes  

Freshly made lemonade og kildevand  

Kr. 499,00 pr. person 
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Mødepakker 

PAKKE 4 - Dagsmøde 1 

Lokaleleje 6-8 timer  

Grab ´n´ Go morgenmad og donuts  

Kaffe/The  

Frugt og müslibar 

Sallie’s steak eller Sallie’s Salmon steak med salat og tilbehør 

Freshly made lemonade og kildevand 

Cookies og chokolade  

Kr. 549,00 pr. person 

 

PAKKE 5 - Dagsmøde 2 

Lokaleleje 6-8 timer  

Kaffe/The  

Frugt og müslibar  

Sallie’s Sandwich, 3 slags  

Freshly made lemonade og kildevand  

Cookies og chokolade  

2 retters menu:  

Sallie’s favorit burger, fries og dip  

Sallie’s sundaes  

Kr. 649,00 pr. person 
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Mødepakker 

 

Generelt   

Minimum 12 personer.  

Der vil løbende være friske forsyninger af kaffe/the og kildevand 

Mødepakkerne kan skræddersys efter behov 

Ønskes overnatning kan ske på Wittrup Motel  

(5 minutter kørsel fra Racehall) 

 

Gokart og øvrige aktiviteter  

Ønsker I også at køre gokart på verden største indendørs gokartbane? Eller at lave 

øvrige aktiviteter i forbindelse med jeres møde skræddersyr vi gerne et tilbud til jer. 

 

Afbestilling/ændring i antal deltagere  

Indtil 6 uger før er det omkostningsfrit at annullere, nedjustere eller flytte  

arrangementet. Herefter træder annulleringsbetingelserne i kraft: 

 

1. Mellem 4 og 6 uger før beregnes et gebyr på 40% af den samlede pris ved 

annullering. 

2. Mellem 2 og 4 uger før beregnes et gebyr på 75% af den samlede pris ved 

annullering. 

3. Senere end 2 uger før beregnes et gebyr på 100% af den samlede pris 

ved annullering. 

 

Indtil 48 timer før kan der nedjusteres med 10% i deltagerantal uden beregning. Der 

kan kun justeres med 10% én gang af det senest skriftligt bekræftede antal. 

 

Der vil blive krævet fuld dækning for ekstra ydelser, der ikke kan afbestilles eller 

 nedjusteres og her henviser vi blandt andet til Racehalls til enhver tid gældende  

afbestillingsregler ved gokart kørsel. 
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