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FIRMAJULEFROKOST PÅ RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL KØBENHAVN

På Radisson Blu Scandinavia København, tæt ved knippelsbro og med Metro lige til 
døren, 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 hotel. 

Vi har fl ere lokaler til rådighed og kan skræddersy et arrangement
efter netop jeres ønsker og behov.

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

Tallerkenserveret 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.

GRUNK EVENT PRÆSENTERER COVID-19 TILPASSET

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.
Mulighed for overnatning til Julefrokostpris.



SHAREFOOD 
SERVERET VED BORDENE

Sild & fi ske fi let
Karrysild med kogte æg & kapers
Marineret sild med russisk salat

Lune fi skefi leter med citron & remoulade

Det kolde
Kold røget laks med appelsin, fennikel & kørvel

Æg & rejer med dild mayo & malt jord
Hønsesalat med svampe, cornichoner & sprød bacon

Det Lune
Mørbrad bø� er af gris med bløde løg

Lun kalveleverpostej med svampe & rødbeder
Lun Anderielette med grov sennep & æbler

Julesalat med blod grape, ristede pinjekerner & kikærter
Kalvecuvette med syltede løg & bøgehatte, samt brunet smør med timian

Det søde
Klassisk risalamande med vanilje & kirsebær sauce med portvin
chokoladecreme med syltede mandariner & sprøde makroner

Fourme d’Ambert med tørret frugt & mjød

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.


