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I M2 er der plads til 5 personer. Mødelokalet er 

indrettet i et eksklusivt design med lækre stole fra Vitra. 

De professionelle rammer er ideelle for jer, som ønsker 

at afholde et mere formelt business møde.

Hvad er Mødelokale 2?

M2

I vores kaffebar står dygtige baristaer klar til at servicere 

dig med god kaffe og mad. Ligegyldigt om du er til kaffe, 

sandwich eller salat, er højt serviceniveau og 

imødekommenhed i fokus. Find menuen og mere 

information om hvad vi tilbyder, på vores hjemmeside.

Catering

Eksklusiv service
Når I booker mødelokaler i The House, er I altid i gode hænder. Vi stræber efter at 

give jer den bedste service både før, under og efter jeres møde. 

Når I booker et af vores mødelokaler tilknyttes en værtinde, som 

forestår beværtning af forplejning og som står til rådighed gennem hele jeres møde.

Priser
M2 mødelokale                 495,- / time, inkl. moms

Morgenpakken            129,- / person, inkl. moms

(Surdejsbolle m/Gammel knas, Dagens syltetøj, smør, fennikelsalami, pesto, Øko Filterkaffe/Te og isvand)

Tilkøb: Øko juice (appelsin / æble)                     15,- / stk, inkl. moms

 Øko Ingefærshot                      26,- / stk, inkl. moms

 Kardemommesnurre                     26,- / stk, inkl. moms 

Frokostpakken (Grillet sandwich/Salat, Øko Sodavand  / Juice og isvand)      129,- / person, inkl. moms

Kaffepakken (Øko Filterkaffe / Te,  Isvand  og Dagens Bagværk)            69,- / person, inkl. moms

Heldagspakken (Indeholder morgenpakken, frokostpakken og kaffepakken)                        299,- / person, inkl. moms

Book mødelokale M2 direkte her: https://thehouse.dk/booking/M2/
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For yderlige oplysninger eller spørgsmål om huset, faciliteter, priser, speciel aftale m.m. kontakt os venligst på:

hello@thehouse.dk

+45 21 99 09 02


