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Vores tilbud på campussen

Spise på campus
Flere informationer findes på:

Spise på campus

Mensa Flensburg
Aktueller Speiseplan

Lyt
På campussen kan de studerende ved Europa- Universität Flensburg få svært ved at
vælge. Studenterværket Slesvig-Holsten byder med Mensa, der ligger centralt på
campussen, på et stort tilløbspunkt for sultne studenter. I hovedbygningen (HG) og
tilbygningen (EB) forsyner Campus Suite de studerende med de fineste snacks.

Campus Suite (Bygningen Helsinki)

Mensa
Studenterværket Slesvig-Holsten
forsyner de studerende med varme
måltider på tre steder.
I den centrale Mensa, der ved sin åbne
bygningsfacon sørger for lyse omgivelser
hele dagen, finder de studerende et
udbud med en stor salatbar og dagligt
vekslende aktionsstilbud. Der findes også
en cafébar i Mensa, hvor man kan væbne
sig til den næste forelæsning med en kop
kaffe, te eller også en udmærket
cappuccino.
I overensstemmelse med
studenterværket Slesvig-Holstens motto
"for at studierne skal lykkes" tilbereder
Mensa dagligt en mensaVital anretning
og sørger for en ernæringsfysiologisk
velbalanceret sammensætning af ingredienserne.
Yderligere to cafeer befinder sig på Faghøjskolen (B-bygningen) og i universitetets
eksterne afdeling Munketoft.

Campussuite
Der er to Campussuiter på
Europa-Universität Flensburg. Både i
hovedbygningen og i tilbygningen kan
studerende og andre med tilknytning til
universitetet finde en Coffee Store, der
byder på kaffe, friske safter, morgenmad,
frokost, snacks og hjemmebag hele
dagen. Dagens første forelæsning
begynder sjældent uden et besøg i
Campussuiten.
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