
Booking og info: Grunk Event · 70 220 940 · mail@grunkevent.dk · www.grunkevent.dk

Charlottehaven, med sine smukke designlokaler, beliggende i hjertet af Østerbro i København tilbyder 
vi unikke, og Covid-19 tilpassede, julefrokost events i eksklusive rammer hvor serveringen er i top. 

Arrangementet kan bookes af virksomheder med mellem 70 og 144 personer 
– som er den ”nye” Covid-19 tilpassede kapacitet på dette smukke sted.

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

Book Jeres arrangement gennem Grunk Event på torsdage, fredage og lørdage 
i perioden 19. november – 20. december 2020

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

Bordserveret middag · 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.

GRUNK EVENT PR ÆSENTERER COVID-19 TILPASSET JULEFROKOST
FOR VIRK SOMHEDER PÅ CH ARLOTTEH AVEN

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

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



KARRYSILD
Æbler – Æg – løg – Kapers – Dild

ÆG & HÅNDPILLEDE REJER
Krydderurt mayonnaise - Karse

GRAVAD LAKS
Tyttebær - Rævesauce - Fennikel

PANDESTEGT RØDSPÆTTEFILET
Grøn Remoulade - Citron

JULESALAT
Appelsiner - Valnødder

HJERTESALAT
Brødcroutoner - Sennep

JULEMEDISTER
Grønkål - Tyttebær

LUN LEVERPOSTEJ
Ristede Champignon

SMÅ RISOLLE KARTOFLER
Smør – Urt

SVINEKAM
Rødkål - Flæskesvær

TILBEHØR 
Brød - Smør - Fedt

RIS Á L’AMANDE
Mandler - Vanilje - Kirsebærsauce

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.


