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 På det skønne Arne Jacobsen designede hotel, Radisson Collection Royal Hotel, i hjertet 
af København tilbyder vi unikke og Covid-19 tilpassede julefrokost events i eksklusive 

rammer. Arrangementet kan bookes af virksomheder med mellem 80 og 120 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
Royal middag serveret ved bordene i lækre syver stole.

Mandelgave
Evt. banko – quizz – stand up eller lignende.
Aftenen kan sluttes af med en intim koncert.
 Kl. 24.00 siger vi tak for i aften og god Jul.

Priser fra 1.199,- 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.



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.

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

Vi sidder klar til at lede jer sikkert og 
trygt igennem de nye regler, så i kan 

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.

PÅ BORDENE
Gammeldags modnede hvide sild med rødløg & kapers

Karrysild med æg & radise crudité
Krydret matjes med kapers & æble-creme fraiche

FØRSTE LUNE SERVERING
Hjemmelavet gravad laks med rugbrødschips og hjemmelavet sennepssauce

Sylte serveret med sennep og syltede rødbeder
Stegte panerede rødspættefi leter med hjemmerørt remoulade & citron

Kyllingesalat med bacon & æblechips
Frikadeller med saltbagte beder & peberrodscreme

ANDEN LUNE SERVERING
Julemedister med æble & timian, serveret med salat af syltede pære & fennikel

Flæskesteg af svinekam med hjemmelavet rødkål
Helstegt and med æbler & svesker

Hvide, kartofl er, brunede kartofl er & julesauce

DESSERT
Ris á la mande med portvins-kirsebærsauce

Klementiner, julesmåkager & juleknas


