Bespisningens ABC - for udstillere
Under opbygning
I Teknisk Service (beliggende i Vandrehal 2) kan du hente bestilte morgenpakker og/eller madpakker (se
skema 8) og har du bestilt på forhånd - står det klar til dig - til afhentning.
Under opbygning og nedtagning er det altid muligt at købe rundstykker, sandwich, madpakker, kaffe og
drikkevarer i Teknisk Service, ligesom OCC´s restaurant byder på ”dagens ret” til en fornuftig pris.
Fra den 22. februar åbner Glas Caféen som Cafeteria til frokost og til aften serveres "dagens ret" i OCC´s
restaurant.
Under messen
Udstiller FROKOST
Ny placering
Beliggende i Arena Foyer ved Hal D.

Udstiller LOUNGE
NYT
Beliggende i Arena Foyer ved Hal D.

Det er nemt og hurtigt og kun for udstillere - her
serveres en lækker TAPAS tallerken til frokost inkl.
drikkevarer (1 vand eller øl).

Som noget nyt tilbyder vi ganske "gratis" - og kun for
udstillerne - et relaxområde, hvor det er muligt at
slappe lidt af, få en kop kaffe og/eller lidt vand.

Åbningstider: FROKOST:
Tirsdag 28. februar til fredag den 3. marts
Dagligt kl. 11.30–14.30

Der vil være fri adgang til området i messens
åbningstid (ikke i frokost tiden) mod forevisning af
udstillerkort.

KUN adgang med spisebillet
– priser og bestilling – benyt bestillingsskema 8.1.
Under messen kan billet købes ved indgangen.
Cafe første sal BISTRO
Beliggende på 1. sal (lokale 24) mellem Hal A og B.

Morgenpakker
Rundstykke, smør, ost, marmelade

Åbningstider - BISTRO:
Tirsdag 28. februar til fredag den 3. marts
Dagligt kl. 11.30–14.30

Frokost pakker
3 forskellige slags

Her tilbydes Stjerneskud eller Pariserbøf inkl.
drikkevarer (1 vand eller øl).

Priser og bestilling – benyt bestillingsskema 8.
Kan leveres på standene eller afhentes i Teknisk
Service

Billet kan købes på forhånd (skema 8.1) eller ved
indgangen
OCC Bar (Hotel)
 Dagligt kl. 17.30-01.00
Almindeligt barsortiment.

28. februar til 3. marts 2017
Odense Congress Center

OCC a la carte restaurant (Hotel)
Morgenmad, frokost og middag. Se menukortet og
åbningstider i Hotellet eller i Restauranten.

