
LETZ SUSHI TILBYDER NU EN SKRÆDDERSYET LØSNING 
TIL NETOP DIN VIRKSOMHED OG MEDARBEJDERE

Bliver arbejdsdagen ofte lidt længere end ventet?
Eller er kantinen ikke altid så spændende til frokost, når der er mødegæster?

Uanset hvad så tilbyder vi det lækre og delikate alternativ til netop jeres behov.

Opnå en samlet rabat hvor både virksomheden og medarbejderne,  
har mulighed for at få fordel af samlet køb den efterfølgende måned.

FORDELE FOR MEDARBEJDEREN
 

I DET PRIVATE  
–  ved brug af medarbejdernes rabatkode

Bestil take away

Bestil til levering på arbejdspladsen – klar når du har fri ”grabNgo”

Dining-in på valgfri restaurant

FORDELE VIRKSOMHEDEN
 

I FORRETNINGSØJEMED  
– ved brug af virksomhedens rabatkode

Kundemøde på arbejdspladsen eller dining-in på valgfri restaurant

Catering til diverse events

Julefrokost/sommerfesten

FORBRUG PÅ ÉN MÅNED – BEGGE RABATKODER SAMLET

AFGØRENDE FOR RABATSATS DEN EFTERFØLGENDE MÅNED
=



FORNYELSE, FORKÆLELSE, FORDYBELSE
Midt i Danmark, midt i Aarhus, midt imellem det klassiske Latinerkvarter og det moderne ARoS har vi  omdannet vores 
tidligere restaurant på Åboulevarden til alletiders location. Velegnet til fx firmaevents, receptioner, private dining og 

sushiundervisning. Til når du vil samle kolleger eller a om noget andet, end I plejer. Noget nyt.

Vil I møde op efter arbejdstid – eller tage en hel dag ud af kalenderen? Læne jer tilbage og lade jer  forkæle – eller 
fordybe jer i den svære kunst at lave jeres egen sushi? Uanset hvad I foretrækker, har vi pladsen, mulighederne og 

erfaringerne til, at du og dine gæster får en særlig oplevelse sammen.

LETZ TALK!
Læs om noget af alt det, vi kan tilbyde. Og kontakt os helt uforpligtende med dine ønsker og udfordringer. 

 Vores indstilling er, at alt kan lade sig gøre.

Vi glæder os til at høre fra dig!



PRIVATE DINING
Lad os sætte de perfekte rammer for dit selskab. Vi 

forkæler dig og dine gæster i vores unikke omgivel-
ser – og kan skræddersy arrangementet efter jeres 
ønsker og behov. Vores personale sørger for jer og 
kun jer aftenen igennem. I kan tale privat og benytte 
muligheden for at holde taler og indslag under mid-
dagen – og ellers kan I bare læne jer tilbage og nyde 
forkælelsen og det bedste fra vores univers.
Menuen bestiller I forinden, så I ikke skal 
tage stilling til noget på selve aftenen. Hold 
I bare fri – og overlad trygt arbejdet til os. 
z
Kort sagt: Nemt. Afslappet. Jeres egen lukkede fest.

PRIVATE DINING
Lad os sætte de perfekte rammer for dit selskab. Vi 
forkæler dig og dine gæster i vores unikke omgivelser  
– og kan skræddersy arrangementet efter jeres ønsker 
og behov. Vores personale sørger for jer og kun jer afte-
nen igennem. I kan tale privat og benytte muligheden for 
at holde taler og indslag under middagen – og ellers kan 
I bare læne jer tilbage og nyde forkælelsen og det bedste 
fra vores univers.

Menuen bestiller I forinden, så I ikke skal tage stilling til 
noget på selve aftenen. Hold I bare fri – og overlad trygt 
arbejdet til os.
 
KORT SAGT: NEMT. AFSLAPPET. JERES EGEN LUKKEDE FEST.

SUSHIUNDERVISNING 
Lær at lave sushi efter alle kunstens regler. Vores  
professionelle sushikokke står for undervisningen og 
garanterer jer en lærerig og underholdende aften – per-
fekt som teambuilding. I vil dog ikke komme sovende til 
resultatet, for det kræver fuld koncentration at rulle en 
maki og forme en nigiri. Men det er ikke hårdt arbejde 
det hele. I får naturligvis nydt al den sushi, I kan spise 
undervejs – og ingen går sultne hjem.

KORT SAGT: UDFORDRENDE. LÆRERIGT. SJOVT.
 
Vælg mellem 1,5 timers grundkursus og 2,5 timers  
udvidet kursus.



PRIVATE DINING
Lad os sætte de perfekte rammer for dit selskab. Vi 

forkæler dig og dine gæster i vores unikke omgivel-
ser – og kan skræddersy arrangementet efter jeres 
ønsker og behov. Vores personale sørger for jer og 
kun jer aftenen igennem. I kan tale privat og benytte 
muligheden for at holde taler og indslag under mid-
dagen – og ellers kan I bare læne jer tilbage og nyde 
forkælelsen og det bedste fra vores univers.
Menuen bestiller I forinden, så I ikke skal 
tage stilling til noget på selve aftenen. Hold 
I bare fri – og overlad trygt arbejdet til os. 
z
Kort sagt: Nemt. Afslappet. Jeres egen lukkede fest.

MØDE 
Hold et koncentreret dagsmøde ude af huset, og bliv  
inspireret og motiveret på vores unikke location. Vi  
sætter rammerne for en effektiv og indbringende dag, 
og vores tid er dedikeret til at optimere og (for)pleje jer, 
så I får mest muligt fra hånden.

Vores mødepakker er baseret udelukkende på jeres  
behov. Fortæl os, hvad I ønsker – så sørger vi for at have 
det hele klar.

KORT SAGT: VI GØR VORES ARBEJDE, SÅ I KAN KONCENTRE-
RE JER OM JERES.
 
Min. antal deltagere 10 pers. og max. antal deltagere 25 
pers.

 
 
Udnyt vores erfaring og faciliteter, når noget skal  
fejres, markeres eller lanceres. Vi har prøvet det meste 
før. Vi kan komme med idéer allerede i jeres indledende, 
kreative proces, ligesom vi kan stå for planlægning og 
afvikling.
 
I er med andre ord i helt trygge hænder – vi skal blot 
vide, hvad vi skal hjælpe med.

KORT SAGT: LETZ TALK!

EVENT, RECEPTION,  
LANCERING



ANDET OG MERE END SUSHI 
Vi ved det. Nogle foretrækker kylling eller okse fremfor fisk og skaldyr. Andre er veganere. 

 Ikke al sushi egner sig til stående reception. Og mange trænger til lidt sødt til kaffen.  
Derfor tilbyder vi også både kød, grønt, delikate (og receptionsvenlige) 

 LETZ MINIS og små lækre desserter.
 

KORT SAGT: KOMBINÉR, SOM I VIL. VI HAR NOGET FOR ENHVER – GOD – SMAG.


