
Ejerforeningen
Laugsgården

Rabataftaler
Bestyrelsen har gennem drøftelser med flere udsalgssteder foreløbigt opnået følgende 
rabataftaler for vores medlemmer med de nævnte vilkår.

Bestyrelsen arbejder videre med at opnå flere aftaler og alle medlemmer er velkomne til, at 
komme med forslag eller anbefalinger. 

1
Café Sirius, Rentemestervej 13, 2400 København NV
http://www.cafesirius.dk/ 

 Lørdag og søndag fra 9:30 til 11:30 og igen fra 16:00 til 21:00
 20 % rabat på alt mad i menukortet

 Mandag til onsdag fra kl. 9:30 til kl. 21:00
 20 % på alle retter i menukortet:

 Tilbuddene gælder kun:
 ved køb over 100,00 kr.
 madvare (ikke drikkevare)
 ved dokumentation i form af sygesikringskort eller andet der kan 

dokumentere, at man bor i Ejerforeningen Laugsgården.

2 Nordvest Ølbar, Sporemagervej 2, 2400 København NV 
https://www.facebook.com/nordvestolbar/ 

Mandag til torsdag i åbningstiden
 10 % på alt

Tilbuddene gælder kun:
 ved dokumentation i form af sygesikringskort eller andet der kan dokumentere, at 

man bor i Ejerforeningen Laugsgården    

3 Få 10% på regningen på Tribeca Ugly Duck

Få 10% på regningen på Tribeca Ugly Duck

Kig forbi Tribeca Ugly Duck og få 10% på din regning. Du skal blot bo på en af 
følgende adresser:

Rentemestervej 18, Skaffervej 1-15, Bisiddervej 2-12, Frederiksborgvej 52

Ovenstående adresser er alle en del af E/F Laugsgården – som også har indgået 
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denne rabatordning til jeres fordel. 

Prøv en af vores mange kreative øl eller en lækker sprød stenovnspizza. 
Læs mere her – og se vores menukort: http://uglyduck.tribecanv.dk/

Rabatten opnår du ved fremvisning af sygesikringskort - og er personlig. Medbringes 
kortet ikke, kan rabatten ikke gives.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Mvh. Tribeca Ugly Duck

Tilbuddene kan løbende blive ændret, så tjek altid den seneste opdatering.

Denne oversigt er senest opdateret 11. oktober 2017.  
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