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INTROPAKKE

Entrébillet til Casino Munkebjerg
Let anretning i Jackpot Restauranten

1 glas vin
Spilleforklaring samt rundvisning i casinoet,  
hvis man ønsker det (reservation nødvendig).

50,- kr. i Lykkejetoner 
(Kan ikke veksles til kontanter. Det kan en eventuel gevinst selvfølgelig)

Introduktionsaften pr. person kr. 195,-



DINNER & CASINO

Oplev ægte Las Vegas stemning...
Med velkomstdrink og efterfølgende middag i Jackpot 

Restauranten, skulle I være klar til en lang og underholdende
 aften ved spillebordene. Spar flybilletten og oplev den ægte Las 

Vegas stemning på Casino Munkebjerg.

Pakken indeholder
Entrébillet til Casino Munkebjerg

3 retters menu i Jackpot Restauranten
Spilleforklaring samt rundvisning i casinoet,  

hvis man ønsker det (reservation nødvendig).
150,- kr. i lykkejetoner eller lykkemønter

(Kan ikke veksles til kontanter. Det kan en eventuel gevinst selvfølgelig)

Hverdage pr. person kr. 450,-

Hverdage, grupper over 20 deltagere
pr. person kr. 425,-

Weekend pr. person kr. 495,-

POKERPAKKE

Find pokerfjæset frem...
Spillet som har taget verden med storm, er indbegrebet af 
spænding og action. Reglerne er hurtige at lære, og spillet 

garanterer en hyggelig og mindeværdig aften. Mærk suset, når 
der bettes og bluffes ved de grønne borde, efterfulgt 
af en velfortjent middag med steak og fadøl i Jackpot 

Restauranten. Hvert spillebord har en dealer i 2 timer og plads 
til 10 deltagere. Dog skal man være minimum 8 personer ved 
bestilling af “lille” eller “stor” pokerpakke. Pokerloungen har 

plads til 50 personer.

LILLE pakke indeholder
Entrébillet til Casino Munkebjerg

2 timers Poker med dealer
Steak (180g) i Jackpot Restauranten

Stor almindelig fadøl

Pris pr. person kr. 335,-

STOR pakke indeholder
Adgangsbillet til Casino Munkebjerg

2 timers Poker med dealer
Steak (300g) i Jackpot Restauranten

Stor almindelig fadøl

Pris pr. person kr. 435,-



DINNER & WINE

En fuldendt oplevelse for alle sanser
Tag din familie og venner med, og oplev en fuldendt 

duet i sammensætningen af menu og vine. Efter middagen vil I 
være klar til en spændende og hyggelig aften ved 

spillebordene.

Pakken indeholder
Entrébillet til Casino Munkebjerg

4-retters menu i Jackpot Restauranten
Vinmenu i Jackpot Restauranten

150,- kr. i lykkejetoner eller lykkemønter
(Kan ikke veksles til kontanter. Det kan en eventuel gevinst selvfølgelig)

Pr. person kr. 695,-

jACKPOTPAKKE

Gå amok på den enarmede...

Pakken indeholder
Adgangsbillet til Casino Munkebjerg
Let anretning i Jackpot Restauranten

1 glas vin
Spilleforklaring samt rundvisning i casinoet,  
hvis man ønsker det (reservation nødvendig).

50,- kr. i Lykkemønter 
(Kan ikke veksles til kontanter. Det kan en eventuel gevinst selvfølgelig)

Pr. person kr. 195,-

TREETOP LUKSUSPAKKE

Gourmet og spænding i én oplevelse...
Start aftenen med en udsøgt gourmetmenu i TreeTop 

Restauranten, hvor smag, konsistens og farver er i fokus. Vores 
kyndige vin tjenere tilrettelægger en udsøgt vin menu til netop 

jeres aften. Den inspirerende start på aftenen efterfølges af 
højspænding på Casino Munkebjerg.

Pakken indeholder
Entrébillet til Casino Munkebjerg

5-retters gourmetmenu i TreeTop Restauranten
Vinmenu i TreeTop Restauranten

150,- kr. i lykkejetoner eller lykkemønter
(Kan ikke veksles til kontanter. Det kan en eventuel gevinst selvfølgelig)

Pr. person kr. 1.295,-



WEEKEND CHANCEN

Eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage
Entrébillet til Casino Munkebjerg

4-retters menu i Jackpot Restauranten
Spilleforklaring samt evt. rundvisning i casino* 

150,- kr. i Lykkejetoner (kan ikke veksles til kontanter)
Overnatning i standardværelse

Stor morgenbuffet i Panorama restauranten
Fri adgang til Fit & Relax med lækkert poolområde 

Pris pr. person/nat i dobbeltværelse kr. 1.295,- 
Pris pr. person/nat i enkeltværelse kr. 1.590,-

SPECIALTILBUD (fra søndag til mandag) 
Pris pr. person i dobbeltværelse kr. 990,-  
Pris pr. person i enkeltværelse  kr. 1.135,-

* Reservation nødvendig 
Billedlegitimation er obligatorisk og minimumsalderen er 18 år. 

Nobel påklædning er påkrævet og betyder, at T-shirts 
og kondisko ikke er tilladt.

FROKOSTTALLERKEN
Når du booker dit ophold, kan du bestille en stor frokosttallerken 

med et udvalg af forskellige hjemmelavet specialiteter 

Pris pr. kuvert kr. 100,-



INFORmATION

Vejle S61

Vejle C



Vejle C

Fredericiavej

Munkebjergvej

Andkærvej
Hovedvej 28

Ibæk Strandvej

E45

Vejlefjordbroen

GPS koordinater 55° 41’ 13” Nord - 9° 36’ 57” Øst

Tilbuddene kan ikke kombineres med andre rabatter.     

Munkebjergvej 125 | 7100 Vejle | Tlf. 76 43 50 00 
casinomunkebjerg.dk

Sådan foregår det
Når man kommer på casino for første gang, gør det situationen 
mere afslappet, hvis man er tryg. På Casino Munkebjerg har vi 
en vært/værtinde, der tager imod dig og dit selskab. Vi viser 
jer rundt og gennemgår de forskellige spil og reglerne, så 

alle kan være med til at spille og få en fornøjelig aften.

Påklædning
Nobel påklædning påkræves, hvilket betyder, 

at t-shirts og kondisko ikke er tilladt.

Legitimation
Legitimation er obligatorisk. Minimumsalderen er 18 år.

Åbningstid
Dagligt fra kl. 19-04 (lukket 24.-25. dec.)

Sådan finder du os

 

Reservation
Vi gør venligst opmærksom på, at bordreservation  
er nødvendig, når arrangementet ønskes afholdt.
Ønsker man rundvisning og spilleforklaring er  

det ligeledes vigtigt at bestille dette på forhånd, 
så vores vært/værtinde er klar til at modtage jer.


