Hold dit næste møde, kursus eller konference på vores
familieejede hotel midt i København.
Absalon Hotel ligger i hjertet af København blot 3 min. gang fra hovedbanegården. Hotellet
er ny renoveret og tilbyder møde og overnatnings faciliteter i et urbant og moderne miljø.
Vi sætter en ære i personlig service og tilbyder forskellige mødepakker.

Lokaler:
Vi tilbyder følgende standard AV-udstyr
· Gratis Internet adgang i mødelokale og alle fællesarealer
· Flip chart
· Whiteboard
· Overhead projektor/fladskærm til HDMI PC.

Dagsmødepakker:
”Budget” pakke
Forplejning
· Morgenbrød
· Kaffe/te buffet i lokalet
· Formiddagsfrugt
· Lækre frokost sandwich
· Eftermiddags kaffe/te og kage i lokalet
· Isvand i lokalet hele dagen
Pris per person DKK 495

Dagsmødepakker:
”Standard” pakke
Forplejning
· Morgenbrød
· Kaffe/te buffet i lokalet
· Formiddagsfrugt
· Frokost ”Frk. Barners Kælder” :
Smørstegt rødspættefilet på friskbagt rugbrød med citron og hjemmerørt remoulade.
Lun flæskesteg på friskbagt rugbrød med agurkesalat og hjemmelavet rødkål.
1 lille fadøl eller en 25 cl. sodavand

· Eftermiddags kaffe/te og kage i lokalet
· Isvand i lokalet hele dagen
Pris per person DKK 595

Mulighed for tilkøb af luksus frokost pakke hos Frk. Barners
Frk. Barners sildespecialitet lavet på bl.a. dild, æble og akvavit med løg, kapers, fedt, smør og
friskbagt brød.
Smørstegt rødspættefilet med citron, hjemmerørt remoulade og friskbagt brød.
Lun flæskesteg på friskbagt rugbrød med agurkesalat og hjemmelavet rødkål.
Inkl. ½ liter fadøl, eller et glas husets rød- eller hvidvin eller 1/2 liter sodavand samt kaffe/te
efter maden.

Tillæg per person DKK 100
Restaurant Frk. Barners er genbo til Absalon Hotel og giver jer mulighed for at strække
benene samt nyde en afslappende og lækker frokost.
Mødepakkerne kan naturligvis tilpasses individuelle behov og ønsker.
Vælg en mødepakke eller kontakt os og vi hjælper med at sammensætte den helt rigtige
mødepakke. Mødepakker kan bookes for min. 15 personer, ved mindre antal deltagere
tillægges lokaleleje.

Konferencedøgn
Forplejning
· Morgenbrød
· Kaffe/te buffet i lokalet
· Formiddagsfrugt
· Frokost ”Frk. Barners Kælder” :
•
•
•

Smørstegt rødspættefilet på friskbagt rugbrød med citron og hjemmerørt remoulade.
Lun flæskesteg på friskbagt rugbrød med agurkesalat og hjemmelavet rødkål.
1 lille fadøl eller en 25 cl. sodavand

· Eftermiddags kaffe/te og kage i lokalet
· Isvand i lokalet hele dagen
· Overnatning i Absalon værelse samt morgenmad på afrejse dagen

Pris per person fra DKK 1350

Lokaleleje uden forplejning
Lokaleleje pr. time
Lokaleleje ½ dags
Lokale leje hele dagen

DKK 500
DKK 1500
DKK 3000

Ring til bookingafdelingen for et godt forslag eller send en mail på booking@absalonhotel.dk
Kom og få en god oplevelse.

