julefrokost 2018

Datoer:
D. 30. nov. 1. 7. 8. 14. & 15. dec.
Julebuffet
Fra
Dj spiller op til dans
aktiviteter

249,Inkl.
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Julefrokost/aftenarrangement
• Lækker stor julebuffet
• Aktiviteter om aftenen
Jagt simulator, Funballs, Virtual reality, Formel 1, Bordtennis
Golfsimulator samt div. spil i baren og caféen til rådighed
• Små overraskelser i løbet af aftenen kan forekomme
• DJ spiller op til dans

399,Kun

Program
18.30 Velkomst og velkomstdrink
19.00 Spisning
21.00 DJ Spiller op til dans
00.00 Natmad til dem som har bestilt det
02.00 Aften aktiviteterne lukker
Festen lukker senest kl. 04.00
Ønsker I at oprette en regning
på jeres bord kan det sagtens
lade sig gøre.
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Tilvalg:
Natmad bestående af lækker hjemmelavet 		
asparges suppe med brød.

Tilvalg:
Alm. fri bar kl. 19.00 – 00.30 - (Øl, vin og vand).
Fri bar skal købes til hele selskabet

Kun

249,-

Eftermiddagspakken med aktiviteter
kan købes uden aftenarrangement
Den inkludere følgende:
Aktiviteter:
- Segway
- Flyball
- Skydesimulator
- Funball
- Kørestolsrugby
- Bordtennis
- VR
- Pool
- Golfsimulator
- Sumobrydning
- Bowtag

249,Kun

Inkl.

mom

s

Start fra kl. 15.00
Kan I først komme senere er det også helt ok.
Men samme pris.
Der laves online hold skemaer, man kan skrive sig på til hold
konkurrencerne som Flyball, Kørestolsrugby & Bowtag - links til
skemaer udsendes sammen med bekræftelse
af bookingen.
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Tilvalg:
Sjove crazy go’kart
En go’kart lignende vogn der
kan kører både sidelæns, baglæns og selvfølgelig forlæns.
De er vanvittig sjove at køre på
og ikke nemme. De er eldrevne
og kører ca. 30 km/t.
Pris = se hjemmesiden.

Vi tilbyder et stort udvalg
af drikkevarer
Bar eksempler: ( lille udpluk af vores bar sortiment )
Hancock pils eller black 0,4 ltr. .............................. 30,Special øl f.eks. grimbergen eller Erdinger ...........45/60,Sodavand
........................................................ 18,Brezzer/Mokai ....................................................... 35,Shots & Bombs
Gajol eller Pure ...................................................... fra 15,Spiritus m/soda, juice, tonic, kakao eller mælk
Smirnoff Vodka 2 cl ........................................
Vodka Caramel 2 cl .......................................
Cocktails
Crazy Cart Chrusher
4 cl Vodka, Lime og Ginger Ale......................
Funhall Fury
2 cl Rom, 2 cl Amaretto, Mælk og Grenadine
og meget mere ...

35,35,-
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Det bliver en anderledes julefrokost
hvor I vil få masser af sjove grin!
I skal bare møde op ...
Den fedeste og anderledes
julefrokost i Viborg

Book/
se mere

på funhall.dk

Eventcenter

Venøvej 1, 8800 Viborg · Tlf. 3141 2060 • www.funhall.dk • Mail info@funhall.dk

