MØDEPAKKER

LETZ SUSHI
Hold et koncentreret møde ude af huset og bliv inspireret og motiveret på en af vores
unikke lokationer. Hos LETZ SUSHI tilbyder vi skræddersyede løsninger til møder og
forretningsmiddage, som gerne skal skille sig lidt ud fra normalen med fokus på
omgivelser og kvalitet.
Vi sætter rammerne for en effektiv og konstruktiv dag og vores tid er dedikeret til at
servicere og pleje jer, så I får mest muligt fra hånden.
Vi benytter certificeret fisk & økologiske ris af bedste kvalitet. Bæredygtighed er
grundstenen i hele vores forretning. Det skaber en nytænkende smagsoplevelse med det
bedste fra det japanske univers. Vi tilbyder naturligvis alternativer til sushi og fisk og vores
udvalg følger sæsonerne og de mange, gode skiftende råvarer.
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På næste side kan du se mere omkring vores udbud. Vi kan naturligvis også
imødekomme gæster med allergier, som kræver en unik menu. Priser på mødepakker er
gældende ved min. 10 gæster. Ved færre gæster, venligst kontakt os for yderligere
infomation omkring mulighederne.

ICEREDE

Heldagsmøde med frokost
Kl. 09.00 – 17-00
• Mineralvand m/u brus
• Kaffe/te hele dagen
• Morgenanretning & hjemmelavet yuzulemonade
• Mellemsnack – LETZ MINIS
• Frokost: Omakase serveret ” Family Style” – 2 serveringer. Inkl. 1 øl, sodavand eller glas vin.
• Lette eftermiddagssnack inspireret af det japanske street food univers.
Pris: 650 kr. pr. pers.

Halvdagsmøde med frokost
Kl. 09.00 – 13.00 eller kl. 13.00 – 17.00
• Mineralvand m/u brus
• Kaffe/te hele dagen
• Formiddag eller eftermiddagssnack – LETZ MINIS
• Frokost: Omakase serveret ” Family Style” – 2 serveringer. Inkl. 1 øl, sodavand eller glas vin.
Pris: 500 kr. pr. pers.

Frokostmøde i private dining
Kl. 11.30 – 14.30
• Frokost: Omakse serveret ” Family Style” – 2 serveringer.Inkl. 1 øl, sodavand eller glas vin.
• Mineralvand m/u brus
Pris: 370 kr. pr. pers.

Eftermiddagsmøde
• Mellemmåltid – snacks inspireret af det japanske street food univers.
• Kaffe/te
• Mineralvand m/u brus
Pris: 200 kr. pr. pers.

Tilkøb: Frugt & grønt: 50 kr. pr. pers • Dessert/sødt: 45 kr. pr. pers.

