Detaljejagt
- for hele familien
Vind
1 FREDERIK gavekort
på 1.000 kr.
2takt Café & Brasse
rie lokal madoplevel
se med lækker
3 retters menu og
vine værdi kr. 1000
,- (for 2 personer)
1 FREDERIK gavekort
på 500 kr.
5 gavekort på 2 x bio
grafbilletter
med popcorn og col
a (værdi 250 kr.)
10 børnebilletter til
Shanes Juleverden
(værdi 150 kr.)
Farmors Café gavek
ort på familiefroko
st for 4 personer
med valgfrie drikke
varer (Værdi. kr. 65
0,-)

Fra 26. oktober til 26. november er der detaljejagt i gågaden. Tag familien med rundt og opdag
nye sider af din by.
Se den med nye øjne, og få øje på detaljer, du
måske ikke før har lagt mærke til.
Detaljejagten starter enten ved 2takt Café & Brasserie i
den sydlige ende af g
 ågaden eller hos Farmors Café i den
nordlige.

Deltagere i Skattejagten:

kakao/ kaffe og belgisk
re af detaljejagten på varm
Farmors Café byder deltage
(normalpris kr. 55,-)
vaffel med softice kr. 35,på Kaffe, Cappuccino,
er deltagere af detaljejagten
2takt Café & Brasserie byd
skattejagten)
på
dt
run
GO” (til at tage med
Café Latte eller Kakao, ”TO
den 26/10-26/11.
Tilbuddet er gældende i perio
der
per, maks. 4 personer og
Tilbuddet gælder ikke grup
spisestedet er reserveret
kan forekomme dage, hvor
get/ lukket.
til selskaber og derfor opta

Navn
Adresse
Postnr. og By
Tlf.
E-mail
Aflever kuponen i enten 2takt Café og Brassier eller Farmors Café
senest den 26. november 2012. Vinderne får direkte besked.

Sæt kryds

Hvad er der i denne bygning:
2takt Cafe & Brasserie
SuperBrugsen
Møllers Cykler

Hvilken forretning har sat spot på sin skiltning på denne smukke og diskrete måde?
Svaneapoteket
Jackie Q
Buddy Holly
Over hvilke(n) forretning(er) kan du se
denne flotte detalje?
She/ Deres Collection
Solid
Rosenborg Sko
Hvilken forretning har denne kvist på taget?
Arbejdernes Landsbank
Centrum Sport
Hünkemuller
Over hvilken forretning ses disse flotte
sandstenshoveder?
Imerco
Skoringen
Matas
Hvilke forretninger er der i bygningen, hvor
du kan se denne flotte dørdekoration?
Engsig
Lædermagasinet
Spar Dame og Smykkehjørnet
Dette flotte murværk er på bygningen?
Spar Nord
Helberg design, Bella Donna, Photo Care
og 99hundred
Bog & Idé/ Engig
Hvor er der skabt et hyggeligt baggårdsmiljø?
Farmors Cafe
Cafe Stæhr
Cafe Feen
Hvilken forretning har lavet flot skiltning med enkeltstående bogstaver?
Kronen på værket
Tøjeksperten
Butik Marguerite

