
I n v i t at i o n

Inspiration

Kulinariske 
  oplevelser

Catering Messe
AB Catering Ribe inviterer til

Tirsdag den 23. oktober 11:00 - 18:00
Ribe Fritidscenter, Sportsvej, Ribe 

Messetilbud



Kære kunde
Du er hermed inviteret til at deltage på 
vor Catering Messe for køkkenets fag-
folk. Vi har samlet tidens hotteste leve-

randører af fødevarer, non-food artikler, øl 
og vin mv, og er klar til at vise dig rundt i 
en verden af inspiration og gode messe-

tilbud i Ribe Fritidscenter.

Der er lagt op til den helt store oplevelse 
med mere end 100 gode leverandører og 
samarbejdspartnere, der vil give den hele 

armen med kulinariske oplevelser
 og sanseindtryk, og ikke mindst

 favorable messepriser.
 

Du kan tilmelde dig (og dine kollegaer)  
på hjemmesiden www.abcatering.dk un-
der fanen ”arrangementer”. Du vil modta-
ge en mail med dine adgangskort, som 
du skal printe og medbringe på dagen. 

Du kan også tilmelde dig ved din konsu-
lent eller ved vores telesælgere.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding 
og ikke mindst til at se dig og dine  

kollegaer på messen.

Mvh. AB Catering Ribe A/S

Messen afholdes i Ribe Fritidscenter
tirsdag den 23. oktober 2018

Vi åbner dørene kl. 11:00 og holder 
åben helt til kl. 18:00.

AB Catering Ribe A/S - Ole Rømers Vej 6 - 6760 Ribe - Tel: 75421833 - Mail: info@abribe.dk - www.abcatering.dk



Vind gavekort på

 10.000,-
til gourmetoplevelse på 

Henne Kirkeby Kro.

Der trækkes lod blandt de 
besøgende på messen. 

For at deltage skal du huske, at 
afleverer din billet ved udgangen, 

inden du går hjem.

AB Catering Ribe A/S - Ole Rømers Vej 6 - 6760 Ribe - Tel: 75421833 - Mail: info@abribe.dk - www.abcatering.dk

Vind!



Måske er vejret til at Gutterne 
fra Kutterne kommer forbi 

messen – det regner vi med!

Gutterne fra Kutterne


