
S K Æ R E H A L L E R N E S  K O N F E R E N C EC E N T E R  Z B C

Mødepakker 
- vi bygger alt fra bunden

Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk



Skærehallernes  
Konferencecenter 
Vi tilbyder som udgangspunkt 
en række mødepakker, der 
indeholder alt, hvad der er 
nødvendigt for af få et godt 
møde eller en god konference. 
 
Vores mødepakker kan natur-
ligvis opgraderes og tilpasses, 
så de passer til dine behov.

Kontakt
Uddannelsessekretær
Connie Jensen
Tlf.: 4172 1001
 
Konferencecenterchef 
Lasse Hougaard Kruuse
Tlf.: 4172 1014

½ Dagsmøde fra kl. 14.00 - 18.00 
med sandwich eller smørrebrød
En kildevand i plenumlokalet pr. deltager

Stor sandwichbolle med 2 slags fyld inkl. 1 sodavand/
kildevand  

Kaffebuffet med hjemmelavet kage, frugt, nødder og 
friskpresset saft.

Pris pr. person 
DKK 308,- inkl. moms/DKK 246,- ex moms

Eftermiddagsmøde fra kl. 12.00 - 16.00
Vores store frokostbuffet med et væld af muligheder 
inkl. 1 sodavand/kildevand.

En kildevand i plenumlokalet pr. deltager

Eftermiddagsskaffebuffet med hjemmelavet kage, 
frugt, nødder og friskpresset saft.

Pris pr. person 
DKK 453,- inkl. moms/DKK 362,- ex moms



Dagmøde  fra kl. 08.00 - 16.00
En Kildevand i plenumlokalet pr. deltager

Kaffebuffet med et hjemmebagt rundstykke med 
pålæg fra egen slagter, marmelade & ost

Vores store frokostbuffet med et væld af muligheder 
inkl. 1 sodavand/kildevand

Eftermiddagsskaffebuffet med hjemmelavet kage, 
frugt, nødder og friskpresset saft.

Pris pr. person 
DKK 545,- inkl. moms/DKK 436,- ex moms

Heldagsmøde fra kl. 08.00 - 22.00
En Kildevand i plenumlokalet pr. deltager

Kaffebuffet med et hjemmelavet rundstykke med 
pålæg fra egen slagter, marmelade og ost

Vores store frokostbuffet med et væld af muligheder 
inkl. 1 sodavand/kildevand.

Eftermiddagsskaffebuffet med hjemmelavet kage, 
frugt, nødder og friskpresset saft

Køkkenchefens lækre 2-retters menu (som buffet). 

Pris pr. person 
DKK 751,- inkl. moms/DKK 600,- ex moms



1½ døgn møde 
En Kildevand i plenumlokalet pr. deltager

Kaffebuffet med et hjemmelavet rundstykke med 
pålæg fra egen slagter, marmelade og ost

Vores store frokostbuffet med et væld af muligheder 
inkl. 1 sodavand/kildevand.

Eftermiddagsskaffebuffet med hjemmelavet kage, 
frugt, nødder og friskpresset saft

Køkkenchefens lækre 2-retters menu (som buffet) 

Overnatning med stor morgenbuffet 

Formiddagskaffe og -te med et sødt og sundt tiltag.

Vores store frokostbuffet med et væld af muligheder 
inkl. 1 sodavand/kildevand.

Eftermiddagsskaffebuffet med hjemmelavet kage, 
frugt, nødder og friskpresset saft.

Pris pr. person i enkeltværelse 
DKK 2069,-  inkl. moms/DKK 1655,- ex moms

Pris pr. person i delt dobbeltværelse
DKK 1880,-  inkl. moms/DKK 1504,- ex moms



Aftenmøde med 2 retter fra kl. 16.00 - 22.00
En kildevand i plenumlokalet pr. deltager

Køkkenchefens lækre 2-retters menu (som buffet)

Kaffebuffet med hjemmelavet kage, frugt, nødder og 
friskpresset saft. 

Pris pr. person 
DKK 472,- inkl. moms/DKK 377,- ex moms

Aftenmøde fra kl. 16.00 - 22.00
med sandwich eller smørrebrød
En kildevand i plenumlokalet pr. deltager

Stor sandwichbolle med 2 slags fyld inkl. 1 sodavand/
kildevand  

Kaffebuffet med hjemmelavet kage, frugt, nødder og 
friskpresset saft. 

Pris pr. person 
DKK 308,- inkl. moms/DKK 246,- ex moms



Teambuilding/Events
Skærehallernes konferencecenter er en del af ZBC 
Roskilde. ZBC er en af landet største fødevareskoler med 
uddannelser til konditor, bager, kokke, tjener, ernærings-
assistent, gourmetslagter m.m. 

Køb en event eller evt.en let teambuilding med om-
drejning i vores fødevareunivers og sammen med en af 
vores dygtige fagfolk. Det kunne f.eks. være aftenunder-
holdning inden for:

• Juice
• Is
• Chokolade
• Sous vide
• Grill og meget mere

Ved alle arrangementerne arbejder du med kvalitetsrå-
varer og får en unik oplevelse og træning i at tilberede 
produkter m.m.



Planlæg dit møde 
Skærehallernes konferencecenter vil gerne gøre det 
nemt for dig som mødeplanlægger. 
Derfor tilbyder vi forskellige løsninger, der kan hjælpe 
dig til at planlægge en succesfuld og udbytterig dag.

Mad med omtanke
Filosofien
Sund mad handler for os om gode, ærlige råvarer, om 
tilberedningsmetoder og allervigtigst – om den gode 
smag. Det tillader vores kokkelære os ikke at gå på 

kompromis med. Vi har fokus på det ærlige smagsind-
tryk. Det betyder, at vi får maden til at smage af det, du 
forventer – og lige lidt mere til.

Ring gerne, så vi sammen kan sammensætte en pakke, 
der matcher jeres behov.



Skærehallernes Konferencecenter - ZBC
Maglegårdsvej 10

4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888
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