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Café SKIC ● Søften Kultur– og Idrætscenter ● Kvottrupvej 9 ● 8382 Hinnerup ● cafe@skic.dk ● www.skic.dk 

BØRNEFØDSELSDAG 
Hold en 3 timers fødselsdag i Søften Kultur- og Idrætscenter, inkl. leg i gymnastiksalen. 

Når du holder din børnefødselsdag i Søften Kultur– og Idrætscenter står Caféen for 
al forplejning. Du må derfor ikke selv medbringe noget til fødselsdagen. 

Af hensyn til bemandingen i caféen, skal der minimum bestilles min. 20 

kuverter.  

Café SKIC kan til fødselsdagen tilbyde menuer i tre grupper: 

Snackmenu: 
Et pølsehorn + en pizzasnegl, saft og en lille sluschice kr. 70,- 
Cafe menu: 
Burger med salat og ost, pommesfrites og saft kr. 90,- 
Pizza med salat og saft kr. 90,- 
Lasagne med salat og saft kr. 90,- 
Pastasalat m/ 2 stk. kyllingespyd, brød og saft kr. 70,- 
Fødselsdagsmenu: 
Boller med smør 
Kakao, saft 
Bradepandekage 
Slikpose ( a 10,-) 
Sluschice kr. 80,- 

 
 

Du har også mulighed for at krydder din fødselsdagsfest med lidt ekstra. 

Tilkøb: 
 
 

½ liter sodavand kr. 25,- 
Kage kr. 10,- 
Skåret frugt kr. 10,- 
Sluschice kr. 15,- 

 
Vi kan lave slikposer til den pris I ønsker. 

Send en mail til sanne@skic.dk for at booke dagen. I vil herefter blive kontaktet af Erik 
Jørgensen fra Caféen om forplejningen.  

 
Café SKIC ● Søften Kultur– og Idrætscenter ● Kvottrupvej 9 ● 8382 Hinnerup ● cafe@skic.dk ● www.skic.dk 

 
Forbehold for trykfejl og prisændringer. 
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Hold din fest hos Café SKIC... 

Lad Caféen danne rammen om dit næste 
arrangement. 

 
Vi hjælper dig gerne med planlægningen 
af dit arrangement, når du holder det i 
Søften Kultur- og Idrætscenter. 
Vi har lokaler til 30, 60 og 100+ personer.  
Caféen tager sig som udgangspunkt af alt 
vedrørende opdækning og oprydning/ 
opvask, men det er selvfølgelig muligt 
selv at stå for bordopdækning og med- 
bringe duge, servietter mv.  

 

3 retters menu 
3-retters menuer fra kr. 299,- pr. kuvert 

 

Drikkevarer 
Velkomstdrink kr.   39,- 
Husets vin, flaske kr. 159,- 
Husets vin, glas kr.   39,- 
Husets bobler, flaske kr. 159,- 
Fadøl, 40 cl. Kr.   35,- 
Øl, 33 cl. kr.   25,- 
Vand 25 cl. kr.   15,- 

 
 
 

Tillæg: 
Serveringspersonale pr. time 

 
kr. 

 
195,- 

Opdækning: Dug, papir, lys, 
sevietter, blomst i vase, 

  

Pr. bord kr.  95,- 
 
 

Arrangementmenuer laves kun 
ved minimum 20 kuverter. 

       Det er ikke muligt selv at medbringe 
       drikkevarer til arrangementer i centret. 

eller hjemme hos dig selv! 

Vi leverer også gerne maden når du 
vælger at holde festen derhjemme.  

 

Kontakt Erik Jørgensen (cafe@skic.dk) 
eller tlf.: 25386105 for nærmere 
information. 

 

Smørrebrød  
Smørrebrød, Håndmadder  kr. 15,- 
Smørrebrød, Almindelig kr. 25,- 
Smørrebrød, Luksus kr. 35,- 
Ostemad kr. 20,- 
Stjerneskud kr. 75,- 
Sandwichbrød med fyld  kr. 35,- 
Pastasalat Kr. 25,- 

 

Tapas med tilbehør 
7 slags tapas med tappanade, 
 dip og brød.            kr.129,- 

 
 
. 

Buffet 1 
          Varmrøget laks m/ rødløg og aioli 

Moderne tunmousse med rejer 
Honningmarineret skinke, flødekartofler 
Kyllingefilet med spidskålssalat 
Melonsalat med feta og mar. rødløg 
Årstidens salat. m/bær og nødder 
Browniekage m/tilsmagt cremefraiche 

          Foccacibrød 
 

Pris pr. kuvert kr. 249,- 
 

Forslag til 3-retters menu 
som buffet 
Pris pr. kuvert 355,- 

Forret på tallerken 
Varmrøget laks på salatbund 
Serveres med marinerede rødløg og 
hjemmelavet aioli 
Pestomarinerede tigerrejer, pyntet med 
citron og dild 
Serveres med focaccia brød 

 
Hovedret som buffet 
Helstegt kalveculotte 
Sprød skinkesteg med små svær 
Flødekartofler med ost eller ristede 
kartofler med krydderier 
Rødvinssauce 
Asparges med bacon 
Sesammarineret spidskål med 
sugarsnaps og ristede sorte sesam  
Sprød salat med nødder, melon og 
granatæbler 
Foccaciabrød 

 
Dessert som buffet 
Nøddetærte med abrikoscreme 
Små Gateau marcelkager m/ cacao og 
bær 
Vaniljeis med chokolade drys 
Jordbæris  

Brunchmenu 1 (i huset) 
Græsk yoghurt med honning, hjemmela- 
vet müsli og bær 
Røræg med brunchpølser og bacon 
2 slags pålæg 
2 slags oste samt med nøddecompot og 
marmelade 
Friskskåret frugt  
Brownie m/ tilsmagt 
cremefraiche 
Franskbrød & rugbrød 
Smør 
Kaffe/the og juice 

 
Pris pr. kuvert kr. 149,- 

 

Brunchmenu 2 (i huset) 
Græsk yoghurt med honning, hjemmela- 
vet müsli og bær 
Røræg med brunchpølser og bacon 
Lun leverpostej m/bacon og 
champinon 
2 slags pålæg med tilbehør 
Varmrøget laks med marinerede rødløg 
Bagt porre-oste bacon stang 
2 slags oste med nøddecompot og 
marmelade 
Friskskåret frugt 
Amerikanske pandekager m. sirup 
Franskbrød & rugbrød 
Smør 
Kaffe/the og juice 

 
Pris pr. kuvert kr. 199,- 

 
Italiensk pølsebord : 
5 forskellige italienske pølser og 
oste med tapanader, pesto og aioli  
samt hjemmebagt brød 

 
Pris pr. Kuvert kr. 179,-  
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