
På dette unikke hotel, beliggende med udsigt over Køge Bugt, tilbyder vi unikke, 
og Covid-19 tilpassede, julefrokost events i eksklusive rammer. Arrangementet 
kan bookes af virksomheder med mellem 100 og 200 personer – som er den

”nye” covid-19 tilpassede kapacitet på dette smukke hotel.

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 2020.

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

Bordserveret middag · Øl, vand og vin · 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.

BOOKING OG INFO: GRUNK EVENT · 70 220 940 · MAIL@GRUNKEVENT.DK · WWW.GRUNKEVENT.DK

Priser fra 1.099,- ekskl. moms pr. person ved 120 pers. 
Inkl. velkomstdrink, bordserveret menu, øl, vand og 

vin, mandelgave, intim koncert inkl. lyd, lys og scene. 
Mulighed for overnatning til julefrokstpriser.



JULEBUFFET 2020
EKSEMPEL PÅ VORES 

3 ELLER 4 RETTERS MENU

Skiver af røget laks

Grønkål, Appelsin vinaigrette, rygeost creme

Terrin af confi terret andelår, Sennep, Kirsebær

Nakkefi let af Grambogård gris, Flæskesvær, 

Rødkål, Karamelliseret karto� el

Dekonstrueret Ris á la mande

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.

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.


