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AALBORG STREET FOOD
Man kender Aalborg Streetfood som et spisested ved havnefronten, men vi er mere end det!

Aalborg Streetffood har nu oprettet en fantastisk event og marketingsafdeling, der er klar til
at planlægge din kommende firmafest, konference, cateringordning, fredagsbar eller hvad du
måtte ønske. Alt kan skræddersyes efter dine behov, så dig og dine kollegaer får en fantastisk
oplevelse.

Catering
Åbningstilbud 20% rabat
Er du også træt af at smøre madpakke, bestille mad for dit lokale pizzeria eller køre på Mc
Donalds i pausen, så har du nu muligheden for at indgå i en catering ordning med vores fantastiske køkkenerne fra Aalborg Streetfood.
Vi tilbyder et bredt udvalg af lækkert Streetfood mad fra den store verden. Køkkenerne kender
du fra Aalborg Streetfood, kvaliteten er i top og ikke noget du finder andre steder i byen.

Vi sælger ikke mad, vi sælger oplevelser...
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Nedenfor kan du se en oversigt over vores skønne køkkener. Mulighederne er mange og du kan
læse mere om dem på vores hjemmeside www.aalborg-streetfood.dk

SSALATEN

Hvordan fungerer det så?

Vi kan skræddersy lige præcis den løsning din virksomhed ønsker. Det kan være en enkelt dag om
ugen eller alle ugens dage.
Du kan f.eks. indgå i en turnus ordning, hvor dig og dine medarbejdere kan forudbestille fra de
enkelte køkkener så din medarbejder allerede ved, hvad de får til deres næste måltid i ugen.
Minimum 30 personer (hvis vi skal udbringe?)

Den nemme løsning for dig og din virksomhed
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Fredagsbar
Som noget nyt tilbyder Aalborg Streetfood nu, at dig og din virksomhed kan deltage i en fredagsbar målrettet virksomheder som din. Her har du mulighed for at netværke i uformelle rammer og styrke sammenholdet blandt dine medarbejdere, studerende og kommende kollegaer.

Vi tilbyder
•
•
•
•
•

15% i baren og køkkenerne fra kl. 12.00-17.00
Gratis shuffleboard
Gratis karaoke
Gratis brætspil
Live musik eller dj

Styrk sammenholdet i uformelle ramme
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EVENT HALLEN -“ROYAL HALL”
Berliner event hallen I Aalborg Streetfood
er en “Blackbox”, og designet som en
dynamisk multihal, hvor alle scenemoduler samt inventar er flytbart. Rummet
kan transformere til de behov der ønskes.
Hallen er installeret med professionel
udstyr, som kan opfylde aktiviteterne som
ses følgende.

Firmafest fra 10-2000 personer
Skal du nu planlægge jeres firmafest igen og er løbet tør for ideer og venues? Så har du nu
muligheden for at give dine medarbejdere en uforglemmelig anderledes fest i funky og rå
Streetfood rammer lige ved vandet.
Her er mulighederne mange. Vi kan skræddersy lige den løsning der passer jer, ud fra jeres
behov. Vi har små hyggelige lokaler, hvis I er få. Men jeres virksomhed har også mulighed
for, at leje hele stedet.

Vi tilbyder
•

Kæmpe udendørs areal med stor terrasse lige ved vandet (1500 siddepladser)

•
•
•
•
•
•
•
•

3000 kvm indendørs areal med 1000 sidepladser
En professional eventhal til f.eks. konferencer, fest og koncerter
Livemusik/DJ
Karaoke
Shuffleboard
Arkadespil
Beerpong
Og meget mere!

Vi ser frem til at høre fra jeres virksomhed og håber I vil komme forbi Aalborg Streetfood og opdage
det pulserende univers af glade mennesker, lækkert mad, kolde drikke, spil, begivenheder og sjov for
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KONCERTER

DER SKAL VÆRE PLADS TIL ALLE…

ROYAL HALL er perfekt til koncerter grundet rummes opbygning og dimensioner 14,5

x 17 meter. Lyd- og lys udstyret opfylder alle krav til at afholde en professionel koncert. Der
er akustik gardiner og lydplader samt flytbar scenemoduler. Følelsen af at være til en undergrunds koncert i berlin er skabt, da de sorte industri vægge og søjler, bliver brudt af bag
væggens teatralske Berliner Maleri. Det bliver ikke mere autentisk, du skal blot lukke øjnene
trække vejret dybt, lytte til musikken og så lade dig rive med.
Da er del af strategien/værdierne for ASF er “folkelighed”, har vi et ønske om at ramme en
så bred målgruppe som muligt. Der skal der være plads til alle og derfor er der fokus på
diversitet af genre, så aalborgenserne har mulighed for at samles på tværs af demografier.

Genren, vil være både var Rock, Metal, Pop, R&B, Jazz, folk, Elektronisk, World, Eksperimenterende musik og hvad publikken måtte tilkendegive af ønsker. Kunstnerne vil være
på alle niveauer af kendis skalaen- kendte, upcoming og ukendte.

Vi har allerede haft den lokale sangskriver forening på besøg, hvor upcoming kunstnere kan
afprøve deres materiale af og få feedback. Der er Afholdt Open Mic, hvor man fra gaden
kan komme ind og “jamme” med andre ligesindet, Dining Jazz Nights, der henvender sig til
det lidt mere modne og sofistikeret publikum, experimenterende elektroniske kunstner, pop
koncerter for den yngre generation, og dansk folketligt musik, hvor aller kan synge med.
Udover det, er vi meget stolte og glade for vores nylig og givende samarbejde med Aalborg
rock og metal samt værestedet PERLEN, hvor profilen for deres gæster er mere skævt
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TEAMBUILDING
ASF´s ejer Toni Jørgensen, har selv stor
erfaring med teambuilding og undervisning i
“mise en scene” og har indgået et samarbejde med en lokal extern leverandør
af teambuilding som er gammel jæger
soldat. Som noget nyt tilbyder ASF nu
virksomheder teambuilding. Det kan
være i forbindelse med en firmafest eller
en medarbejder dag, hvor personalet
skal rystes sammen. Med andre ord en
total oplevelse med Teambuilding, mad,
drikke, aktiviteter fra Rust bar’s området

SMAGNINGER: ØL, VIN OG SPIRITUS
Vi har mange smagninger i løbet af året og tilslutningen vokser gang på gang. ROYAL HALL, kan danne rammerne for en
anderledes smagning da vi har en projektor, microport’er og en
scene hvor alle kan følge med på skærmen. Vi har allerede nu
samarbejde med bryggeriet
Royal Unibrew, Kjær & Sommerfeldt, Drinks, Spritfabrikken,
Volsted, Rommeriet og mange flere.
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KONFERENCER
Som en del af differentieringsstrategien for ASF,
kan vi tilbyde en anderledes konference oplevelse for virksomheder. Rammerne er rå og uformelle med top professionelt teknik udstyr. Alle de
behov en virksomhed måtte have til at afholde
en konference vil blive opfyldt. Samspillet med
ROYAL HALL og det øvrige Streetfood market
er unikt. I pause har man mulighed for at gå på
opdagelse i AFS fantastiske køkkener og spilleområde. Denne mulighed finder man ikke andre
steder i byen.
NATKLUB FOR DE VOKSNE

Join the party

Hvor skal man tage i byen, hvis man ikke er
til Jomfru Ane Gade’s pulserende natteliv, der
primært er for det unge publikum?
ASF vil nu som noget nyt tilbyde et alternativ
til det voksne publikum, der ikke gider gaden
men mere rolige og trygge rammer. Interiøret
vil være funky loungemøbler hvor man i grupper kan hygge sig. Her vil der bla. være temafester som maskebal, singlefest, 80’er- og
90’er fest, white party, Hollywood, tyrolerfest,

Vi glæder os til at se jer!

