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På dette unikke venue, med skinner der kører direkte ind på den smukke gamle remise i hjertet 
af Aarhus, tilbyder vi unikke og Covid-19 tilpassede, julefrokost events i eksklusive rammer. 

Arrangementet kan bookes af virksomheder med mellem 100 og 350 personer – som er den 
”nye” covid-19 tilpassede kapacitet på dette smukke og nænsomt renoverede venue.  

Vi designer en sikker aften for Jer, hvor alle de ”nye” Covid-19 betingelser er opfyldt, 
således at I kan ønske Jeres medarbejdere en Glædelig Jul i trygge rammer.

Book Jeres arrangement gennem Grunk Event på torsdage, fredage og lørdage 
i perioden 19. november – 20. december.

Et eksempel på en aften kun for Jeres virksomhed, kan eksempelvis være:
Kl. 18.00 Velkomstdrink

Bordserveret middag · Øl, vin og vand · Mandelgave
Evt. Banko · Quiz · Stand-up eller lignende.

Aftenen kan sluttes af med en intim koncert.
Kl. 24.00 Tak for i aften og God Jul.

Priser fra 1.199,-  ekskl. moms pr. person ved 120 personer. 
Inkl. velkomstdrink · middag · Øl, vand og vin

Mandelgave · Intim koncert inkl. lyd, lys og scene.



SERVERET PÅ BORDENE:
Hjemmebagt brød med tappernader

Hapser med Julesild og Æg/rejer
Salat af unghane · Jule bøf salat

Rillette af dagens fangst.

DERNÆST:
Vi går rundt ved bordene med Fiskefi let, med hjemmelavet remulade.

HOVEDRETTEN:
Tallerkenanrettet sprød fl æskesteg, på en bund af ananas rødkål samt grønkålspure. 

Hertil husets egen julesauce. Det hele toppet med vores egne hjemmelavede fl æskestegspopcorn.
Potter på siden, Hvide kartofl er med brunet smør og persille 

samt brune kartofl er med muscovadosukker.

Tjenerne går rundt, anden gang (og også tredje gang) med fl æskesteg og tilbehør.
Skulle der være nogen der ikke vil have gris – skal vi vide dette på forhånd, 

så serverer vi i stedet oksecuvette i sennepscrust.

DESSERT:
Ris a la mande med lun kirsebærsauce – igen tallerkenanrettet.

EFTER DESSERT:
Serveres kaffen, sammen med gammeldaws æblekage 

samt variation af Chokolade mousse.

Grunk Event tilbyder Covid-19 afstemte Julefrokoster hvor I 

har det hele for Jer selv og Jeres medarbejdere, fra 60 – 350 

personer. Se de enkelte venues Covid-19 tilpassede kapaciteter 

på Grunkevent.dk, her fi nder I også regler og restriktioner så 

vi sammen kan sammensætte en tryg Julefrokost!

På alle venues tilbyder vi bordservering og mulighed for 

intimkoncert efter middagen.

Ønsk Jeres medarbejdere God Jul i Covid-19 trygge 

rammer, hvor alle foreskrifter er overholdt.

For yderligere information og booking af 
Jeres Covid-19 tilpassede arrangement 
– kontakt os på mail@grunkevent.dk 

eller 70 220 940. 

Vi sidder klar til at lede Jer sikkert og 
trygt igennem de nye regler, 

så I kan nyde aftenen, med ro i maven.


