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DEN BEDSTE
KONFERENCE

ALT SPILLEDE
VI KOMMER
IGEN

DEN LÆKRESTE
MAD OG DEN
BEDSTE SERVICE

SAMJA
Hendes charme og
glæde rammer dig, når
du træder ind ad døren.

NIKOLAUS
Indsatslederen, der
skaber de perfekte rammer for dig...hver gang

MAIKEN
Powerkvinden, der altid
står klar til at hjælpe dig
med at nå dine mål.

GRETE
Matriarken med det
kølige overblik, der holder styr på tropperne.

JAN
Den tekniske ninja, der
svinger kabler og tryller
med lys og lyd.

EDEL
Hendes våben er telefonen. Hun kender dine
behov, før du selv gør.

MØDET DU IKKE

VIL HJEM FRA
Hos MESSE C er du stjernen, og dit møde er en kommende
blockbuster. Derfor mener vi også, at du skal have muligheden for at skrive drejebogen til, hvad dit møde skal indeholde. Du er ikke fastlåst af bestemte mødepakker, der måske
ikke passer til dine behov. Det eneste du skal forholde dig til
er en pakke, som vi kalder ”FUNDAMENTET”, som du bygger
videre på sammen med os. ”SMAGEN AF MESSE C ” er vores
bud på mødet du ikke vil hjem fra. Er du klar til at skabe noget
unikt og spændende? Hvis ja, så giv os et kald og lad os tage
en snak om, hvordan dit næste møde bliver... årets største
kassesucces.

CLAUS
Madtryllekunstneren, der sikrer at
du glæder dig til frokostpausen.
Han serverer kun de bedste råvarer,
økologisk kaffe og juice. Der bliver
kræset om hver en gæst.

SMAGEN AF MESSE C
FLØJLSBLØDCREMETPIKANT
Mad er ikke bare mad – mad er oplevelser.
Hvorfor? – Fordi det er vores holdning. Hvorfor øko?
– Fordi vi har taget et valg.
Dagen starter med et øko morgenbord med knasende sprødt brød, hjemmelavet syltetøj og udvalg af
juice for blot at nævne lidt.
Vi serverer rygende varm øko kaffe og the hele
dagen.
I lokalet vil der være iskoldt vand, en frugtkurv med
sæsonens udvalg lige fra saftige pærer til saftspændte vindruer og duftende bananer.
Vores MESSE C vand er både med og uden brus, og
vil med sikkerhed give dig et smil på læben, når de
friske dråber nydes.

I får en 2 retters frokostmenu sammensat ud fra
sæsonens bedste råvarer og tilberedt med omhu og
dedikation.
Om eftermiddagen byder vi på et udvalg af søde og
salte kreationer, som varierer fra muffins med feta
og oliven til triple chocolate brownie, som smelter på
tungen.

DU FÅR...
 Lokale
 Øko morgenbord
 Øko kaffe/the
 MESSE C vand m/u brus
 Lækker frugtkurv
 2 retters frokostmenu m/ 1 øl/vand
 Eftermiddagskager
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 XTRA 
UPGRADES TIL FUNDAMENTET:

Øko morgenmad & juicer
Frokost
Eftermiddagskager

+70
+ fra 210
+40

UPGRADES TIL SMAGEN AF MESSE C & FUNDAMENTET:

MESSE C Kildevand m/u brus
Frugt skåret
Energibar
Energishot
Søde/salte snacks
Fyldte chokolader
Slikskåle
To go poser
(sandwich/kildevand/frugt)
FROKOST IDEER

Social dining, tapas,
streetfood, anretninger/
buffet & netop dit ønske
Alle priser er pr. person

+15 ift. isvand
+20 ift. hel frugt
+20
+20
+25
+15
+20
+100

fra +20
ift. Smagen af MESSE C

FUNDAMENTET
Vi serverer rygende varm øko kaffe og the hele dagen.
I lokalet vil der være iskoldt vand, en frugtkurv med
sæsonens udvalg lige fra saftige pærer til saftspændte
vindruer og duftende bananer.
Du kan foretage tilvalg i blokken ved siden af.

DU FÅR...
 Lokale
 Øko kaffe/the
 Iskoldt vand
 Lækker frugtkurv
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ER DU KLAR TIL AT MODTAGE EN OSCAR...?
Giv os et kald og oplev konferenceteamet in action.

Samja B. Haugaard
Konferenceassistent
75 92 25 66
sah@messec.dk

Maiken Kehlet
Konferenceassistent
75 92 25 66
mk@messec.dk

Nikolaus Gerdes
F&B Manager
24 63 96 21
ng@messec.dk
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