
         
 

 

Fødselsdag 

I svømmehallen 

Nu med en sjov 

skattejagt 

 

 
 



 
Velkommen i Cafe Saima, Bagsværd Svømmehal.  
 
Cafeen lægger gerne hus til jeres fødselsdagsarrangement. Vi tilbyder at holde fødselsdag for 
voksne og børn i svømmehallen. Vores koncept er at man bestiller en ret samt drikke og kage 
til.  
 
I kan booke fødselsdagsområdet i 50 minutter, hvor vi serverer maden, så har vi 10 minutter 
til at gøre klar til en evt. næste fødselsdag. I kan booke på hele klokkeslæt hele dagen.  
 Vælg mellem følgende retter i voksen og børneportioner: 
 
 

1) Nachos med ost og kylling eller kebab. Serveres med guarcamole og salsa eller creme 
fraiche 

2) Kylling eller kebabsandwich (1/2 til børn og hel til voksen) 
3) Hjemmelavet friske boller med ost, syltetøj og nutella samt frugtfad  (voksne får 2 

boller pr. person) 
 
Med alle disse retter serveres 1,5 liter sodavand pr. 4 deltagere. 
 
Til dessert kan vælges mellem chokoladekage, drømmekage og gulerodskage. 
 
Vores pris for alle menuerne er 105,- kr. for en børnemenu og 125 kr. for en voksen menu. 
 
Forberedelse/oprydning/adm 225 kr. (engangsbeløb) 
 
Som tilvalg får du nu også mulighed for at gennemføre vores SKATTEJAGT. Vi lægger 5 
poster ud i svømmehallen, hvor der er spørgsmål om svømmehallens indretning og 
historie samt nogle lette øvelser. Den voksne får skattekortet og ruten og går rundt 
med børnene. Når skatten er fundet, så får I et facitark og kan gennemgå spørgsmålene 
med børnene. 
En god måde at lave noget fælles i svømmehallen og ungerne vil elske det.   
Skattejagten koster 25 kr. pr. barn og skatten er en SLIKPOSE til hvert barn.  

 
Der skal overføres 25% af det samlede beløb til mobilepaynr 920457 mhp endelig booking. 
Når betaling er gennemført så vedhæft venligst kvittering i en mail. Depositum fratrækkes den 
endelige pris. Fødselsdage kan afbestilles senest 14 dage før. Ved afbestilling senere en dette 
mister man sit depositum. Depositum dækker vores udgifter til administration, planlægning 
og spærring af andre forespørgsler. Restbetaling skal være betalt senest onsdag op til 

fødselsdage via mobilepay. Endelig Antal spisende også senest onsdag ugen op til. 😊 HUSK 
MINIMUM 10 spisende gæster.  
 
Indgangen til svømmehallen betales særskilt til billetsalget. I bestemmer selv hvor længe I 
bader både før og efter maden. Der spises inde i svømmehallen i badetøj. De voksne som skal 
bade betaler voksenbillet og de voksne som blot er med inde mhp. at  passe på børnene får en 
gratisbillet i billetsalget ved livredderne. Alle voksne som er inde i svømmehallen skal have 



shorts og evt. T-shirt på. Dette er svømmehallens regler og administreres af livredderne og 
ikke cafeen   
 
KONTAKT OS VIA MAILADRESSEN: SAIMAHAIDER@OUTLOOK.DK 
Med venlig hilsen  
Cafe Saima 
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