
Due Hospitality ApS
Gammel Kongevej 35, 1610 København V

Tel. +45 2243 4512
Mail: info@duehos.com                                       
          

Cvr.  3422 5249
www.duehos.com
          

Fodboldfest med husets vine, øl og vand ad libitum 
under hele arrangementet og stor grill buffet til 
kampene: Danmark vs Belgien og Danmark vs Rusland

Dato:  Torsdag den 17. juni 2021, kl 16:00-21:00, kampen starter: 18.00
 Mandag den 21. juni 2021, kl. 19.00 til 23.30, kampen starter: 21.00
Lokaler:  Centralværkstedet og Smedien

Landsholdet og slutrunder er det mest folkelige vi har i Danmark - det er noget, der kan bringe os 
sammen på kryds og tværs af alder, køn mm. Det gør noget ved fællesskabsfølelsen, og et EM 
på hjemmebane er en helt unik mulighed, og ikke noget, der nok kommer igen i de kommende år.

Vi har sammensat et hyggeligt og folkeligt set-up, så vi kan stå sammen om de danske drenge til 
EM, og vi krydrer dagen med kendte fodboldeksperter.

Centralværkstedet ligger helt centralt i Aarhus på Værkmestergade 9, med gode muligheder for 
parkering og tæt på stationen. Vi sætter det hele op med langborde og storskærme. Vi har fået 
stedet pyntet op og vi spiller alle de klassiske fodboldsange så vi kommer i den rigtige fodbold-
stemning. Vi laver den store grillbuffet, med øl, vand og vin ad libitum under arrangement.
 
Info omkring Covid19: Alle retningslinjer vedr. afstand og afspritning bliver overholdt. Vi følger det 
gældende forsamlingsforbud og hvis vi må aflyse, tilbagebetales det fulde beløb.

Der vil skulle fremvises negativ test/Coronapas og bæres mundbind indtil man 
sidder på sin plads. Vi inddeler stedet til de forskellige virksomheder, således det 
vil være let, at se hvor man hører til og ikke blandes med andre virksomheder.

Pris pr. person: 850 kr excl. moms

Kontakt: Thore Engraf, thore@duehos.com, tel.: 2243 4512

Due Hospitality presents

EM storskærm i 
Århus på Central 
værkstedet og i
Smedien
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