
BØRNEFØDSELSDAG
på skøjtebanen eller svømmehallen i den offentlige åbningstid

Sådan bestiller man: 

1) Gå ind på halvleg.bord247.dk eller aflever denne seddel i Restaurant halvleg. 

2) Vælg aktivitet (sæt X) 

___ Skøjtefødselsdag inkl. menu, entre til skøjtehallen á kr. 125,- pr. pers. 
       Skøjteleje skal man vælge i tilvalg. 

___ Svømmefødselsdag inkl. menu & entre til svømmehallen á kr. 115,- 

___ Kun fødselsdagsmenu á kr. 100,- 

3) Vælg antal af menuer 

___ x ”Byg selv” burger (vælg antal: __ okse __ kylling __ vegetar), 
pommes frites ad libitum & dyppelse, Sodavand 0,5l / slush ice

___ x Kyllingenuggets (8 stk.), pommes frites ad libitum & dyppelse, sodavand 0,5l / mellem slush ice 

___ x Kyllingespyd (2 stk.), pommes frites ad libitum & dyppelse, sodavand 0,5l / mellem slush ice

Tilvalg:
___ x Skøjteleje á 25,- 

Der er ingen garanti for de enkelte størrelser & der kan ikke på forhånd reserveres skøjter. 

___ x Stave af gulerødder og agurk á kr. 10,00 pr. person.

___ x Bagt drømmekage eller chokoladekage á kr. 15,00 pr. person

___ x Leje af service til medbragt kage á kr. 10,- pr. person.

4) Vælg dato og spisetidspunkt. 

5) På selve dagen
Får man udleveres entrebilletter i cafeen 
Skøjter bliver udleveret i udlejningskiosken på isstadioen. 
Menuen serveres i restauranten. 

Man / Tirs / Ons / Tors / Fre / Lør / Søn - Dato__________ Spisetidspunkt Kl. ______

Navn_______________________________Tlf.________________ Modtaget af: _____

Godt at vide 



Betaling ved bestilling. Ved spørgsmål ring på 53 644 688 tryk #1 mandag – fredag. kl. 08 – 14 
Der kan ikke bestilles via telefonen. 

Afsæt halvanden time til selve aktiviteten og ca. en time til spisning. I er velkommen til at tage slik & 
kage med, så længe at I selv rydder det medbragte op.  

Man kan spise før eller efter aktiviteten. Man kan ikke gå ind og ud flere gange af skøjtehallen / 
svømmehallen. Billetten kan kun bruges en gang. 

Vi anbefaler at man ankommer når skøjtehallen åbner, da udvalget af skøjter er størst der.

Se de offentlige åbningstider på fic.hvidovre.dk. Der kan forekomme aflysninger af den offentlige 
åbningstid pga. svømmestævne eller skøjtestævne. 
Restaurant Halvleg kan ikke stilles til ansvar for aflysningerne. 

Man kan ændre datoen og tidspunktet men ikke få refunderet beløbet


