NYHEDER
OG TILBUD FRA
HARBOØRE CENTERET
- børnefødselsdag
- familiedyst
- og .....

Nyheder og tilbud fra Harboøre Centeret
Så er vi klar med nye tiltag i Harboøre Centeret. Om du skal holde børnefødselsdag, familiedyster, skal lave et sjovt arrangement i din kortklub eller med
vennerne, så har vi noget, der passer til dig.
På bagsiden af brochuren kan du ligeledes se hvad vi tilbyder i Center- Caféen.

Det koster kun 90,- kr. pr. barn for hele arrangementet, hvis I er mi nimum 10
børn. Skulle I have lyst til at benytte vores skydebane til skydning med riffel,
koster det kun 40,- kr. ekstra pr. barn.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for at høre nærmere. Hvis
ikke ovenstående menuer samt aktiviteter er lige det du kunne tænke dig, sammensætter vi naturligvis gerne et tilbud, er passer lige til din fødselsdag.

Vores Café har åbent alle dage og der kan bestilles take away alle dage indenfor
åbningstiderne.

Vi glæder os til at se dig og dine venner i Harboøre Centeret.

Husk at se efter opslag rundt i byen, når vi arrangerer fællesspisning, strikkeklub, kroket, seniorgymnastik, foredrag samt en masse andre spændende tiltag.

Familiedyst

Har du forslag til flere nye tiltag, må du meget gerne kontakte os - vi er åbne for
alle nye ideer.

Vi sammensætter arrangementet så det passer lige til jeres behov. Det kan
være en dag med fuld forplejning, men det kan også være, at I blot ønsker at
komme i Centeret og dyste – alt er muligt. Vi tilbyder et arrangement hvor dysterne kan være i golf, bueskydning, curling, boccia, bordtennis, billard, fodbold,
hockey samt meget mere.

Velkommen i Harboøre Centeret

Børnefødselsdag
Nu kan du holde din fødselsdag i Harboøre Centeret.
Vi tilbyder et arrangement med spisning og op til 3 aktiviteter, hvor du frit kan
vælge mellem fodbold, squash, hockey, golf, bueskydning, tæppecurling, bordtennis samt meget mere.
Ligeledes kan du vælge mellem 2 menuer.

1

Kyllingespyd med pastasalat
eller pommes frites
+ slush ice eller saftevand
+ 1 is

Har I familien på besøg og vil lave et anderledes arrangement, så kom op i Harboøre Centeret og prøv en Familiedyst.

2

Fransk hot dog
med pommes frites
+ slush ice eller saftevand
+ 1 is

Et eksempel på en Familiedyst:
Kl. 15.00 – 15.30 Kaffe m/brød
Kl. 15.30 – 18.00 Familiedyst, hvor I laver hold og kæmper i forskellige aktiviteter.
Ovennævnte eksempel koster kun kr. 75,- pr. person hvis I er minimum 10 personer. Skulle I have lyst til at benytte vores skydebane til skyd-ning med riffel,
koster det min. kr. 40,- pr. person ekstra.
Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for at høre nær-mere. Vi
sammensætter så et tilbud, der passer lige nøjagtig til dig og din familie. Dette
tilbud kan ligeledes benyttes, hvis det er en kortklub, strikkeklub eller lignende.
Vi glæder os til at se jer i Harboøre Centeret.

CENTERCAFÉEN
TILBYDER
BURGER
Junior burger			
Med pommes frites		
Big burger 125g			
Med pommes frites 		
Jumbo burger 2 x 125g		
Med pommes frites		
+ ost			
+ bacon			

25,00
40,00
40,00
55,00
55,00
70,00
3,00
3,00

TOAST skinke & ost		

15,00

PØLSER
Ristet pølse med brød		
Ekstra brød
Ristet hotdog			
Fransk hotdog			

16,00
5,00
20,00
20,00

POMMES FRITES kun 6,9% fedt
Friturestegte, med krydderi

20,00

PØLSEMIX
m. karryketchup og rå løg		

40,00

KYLLINGEMIX
m. salat, majs, agurk og dressing.

45,00

KEBABMIX
m. salat, majs, agurk og dressing

45,00

RIBBENSANDWICH
med rødkål og agurkesalat		

35,00

GRILLKYLLING
med pommes frites og
agurkesalat			

55,00

SPORTSBOLLE
med kylling, bacon og karrydressing 25,00
PIZZATOAST			

22,00

KYLLINGESPYD
Med pommes frites		
Med pastasalat			

35,00
25,00

SANDWICH
Med kylling og bacon		
Med æg og rejer			
Vælg mellem 3 slags brød

45,00
45,00

ÅBNINGSTIDER
CAFÉ:		
		

Mandag - fredag
Lørdag - søndag

12.00 - 22.00
10.00 - 20.00

KØKKEN:
		

Mandag - fredag
Lørdag - søndag

12.00 - 20.30
12.00 - 19.30

BESTIL TAKE-AWAY PÅ:

97 83 56 17

HARBOØRE CENTERET
Idræt . Fællesskab . Kultur
e-mail: hallen@harbooere.dk
web: www.h-centeret.dk
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