

9 runde borde (ø160 cm.) 8 - 9 personer



15 aflange borde 240 x 80 cm. + div. mindre borde



Kursus- & selskabslokaler

Der er middagsservice til 100 personer og
kaffeservice til 150 personer



Kop, underkop, kage-, frokost-, flad– og dyb
tallerken, portionsglas, isasiet, rød-, hvid-, dessert-, champagne-, øl- og vandglas m.m



Der er også mulighed for at dække op med 12
forskellige kaffestel i begrænset antal



Stort og meget veludstyret køkken med gas-

blus, stor ovn, køleskabe, skabsfryser, opvaskemaskine, røremaskine, pålægsskærer, 4 stk.
moccamaster kaffemaskiner, 2 kogekander


Roland klaver kan stilles frem



Sanghæfter til mindesamvær



Trådløs mikrofon, CD afspiller samt lille mixer

Til en fest anbefaler vi max 80 - 90
personer i det store lokale og op til
40 personer i det lille lokale
Til mindesamvær kan der dækkes
op til 106 personer i det store
lokale og 44 i et tilstødende lokale

med mulighed for tilslutning af telefon og pc


Der stilles projektor og overheadprojektor til
rådighed



Internetadgang



Whiteboard og flipover



Vi er gerne behjælpelige med forslag til



Kursus- & selskabslokaler
Østergade 34
Ørum
8830 Tjele

bordopstilling samt opstilling af dem

Mobil: 21 65 99 65

Se meget mere på hjemmesiden

E-mail: info@sundgaardshus.dk
web: www.SundgaardsHus.dk

Vi tilbyder...

Bordpynt m.m.

Lejepriser



Hyggelige rammer i en tidligere kro.

Der er stort udvalg af div. bordpynt i huset,

Finder du på vores hjemmeside

Et sted med personlighed og en af-

lysestager, vaser i forskellige størrelser,

www.sundgaardshus.dk

slappet atmosfære i hyggelige lokaler

urtepotteskjulere, fade, menukortholdere...

med en rigtig god akustik. Her har du
mulighed for at skabe det helt perfekte arrangement, om det gælder

kurser, møder, konference, firmafest
eller en af livets store mærkedage


En stor lukket have med over 60 siddepladser fordelt på bord/bænkesæt
og havestole med caféborde. Der er
også plads til masser af leg og spil

Inkl. i lejen: El, vand og varme, gas, hånd-

Mulighed for leje af duge og 5-armet

sæbe, toiletpapir, klude til håndaftørring,

kandelabre

hånddesinfektion og service, opvaskemiddel, viskestykker og karklude til køkkenet

samt slutrengøring
Udlejningsperiode ved selskaber vil som
hovedregel være fra kl. 10.00 formiddag til
næste dag kl. 8.00 med mindre andet er
aftalt

for såvel børn som voksne. Der er en

krolfbane, stigegolf, kongespil, og en
fodbold er også at finde

Vi giver gerne en uforpligtende rundvisning

