
NEVER AVERAGE
URBAN VESTERBRO MEETINGS



DAGMØDE 

• Gennemgang af personlig bestilling og velkomst af personalet
• Lokaleleje og standard AV udstyr inkl. indbygget projektor og skærm
• Friskbrygget økologisk kaffe og frisk frugt fra torvet
• Friske morgenstykker (blandede surdej og hvedemel + ost og hjemmeskåret skinke)
• Lækker dansk frokost med koldt og lunt serveret i restauranten eller baren
• Kvalitetsvand fra San Pellegrino og Panna, med og uden brus
• Hjemmelavet kage til eftermiddagskaffen
  NB.: Kaffen kan serveres på vores hyggelige balkon i Atrium ved de gamle danske  

boldværks træborde! Spørg ved booking.

PRIS FRA KUN DKK 690,- PR. PERSON PR. DAG

HALVDAGSPAKKE
• Inkl. frokost og med morgenkaffe eller eftermiddagskaffe som ovenstående

PRIS DKK 575,- PR. PERSON

DINE PERSONLIGE TILLÆGSMULIGHEDER
•  Tillæg for heldagspakke med 2 retter inkl. 1 vand, 1 øl eller et godt glas vin  

pr. person = DKK. 255,- pr. person.
•  ”Social dinning”, skandinavisk/spansk tapas arrangement på balkonen  

i Atrium eller i vores street bar = Fra DKK. 296,- pr. person.
• Lækre sunde hjemmelavede frugt smoothies = DKK. 32,- pr. person. 
• Sunde snacks = DKK. 32,- pr. person.
• Blandede små lækre chokoladebarer = DKK. 10,- pr. person
•  Tillæg for frokost serveret under åben himmel i vores hyggelige gårdhave med  

udgang fra lokalet (om sommeren når vejret tillader) = DKK. 25,- pr. person.
•  Rabatteret Parkering i vores kælder (henvendelse i receptionen for denne ordning)  

= DKK. 150,- pr. person. (8 timers parkering med direkte elevator til lobby)

AFTER CONFERENCE
• Tappas + cocktails på balkonen i Atrium.
• “Drink of the day” serveret i baren.
•  Tasting og kort vin præsentation ved husets fantastiske leverandør personligt  

inkl. lidt tapas eller fingerfood og godt brød. Serveres på Balkonen i Atrium  
lige efter jeres konference.

• Hyggeligt sommer grill-arrangement med åben ild i gårdhaven (når vejret tillader).

SPØRG EFTER PRIS HOS VORES BOOKING

Maksimum kapasitet i ét lokale er 75 personer.

KL. 08:00 
TIL 17:00

KL. 08:00 TIL 12:00 ELLER 13:00 TIL 17:00

30 TIL 60 MINUTTER



VESTERBROGADE 23-29, 1620 KØBENHAVN V
TLF. 33 78 80 00
E-MAIL INFO.VESTERBRO@CHOICE.DK
WWW.CHOICE.DK


