
Vi tilbyder
Julefrokostpakke for min. 25 op til 400
personer (7 timers fest)
 Eget kreativt lokale eller restaurant med
festligt opdækkede juleborde
Forfriskende bobler til at skyde festen i gang
Traditionel julebuffet tilført et moderne nordisk
tvist (Se menuen på side 3)
Overraskelse til den, der får mandlen 
Øl, vand, vin ad libitum under hele festen
Kaffe/the serveret til desserten
Salte snacks, når der spilles op til musik 

 
Pris fra 1.045 - 1.145 kr*/ person 
* Priser varierer afhængig af dato.

Eget lokale
Med vores 20 tematiserede lokaler er
der rig mulighed for at vælge et lokale,
der passer til en festlig stemning og den
søde juletid. Spis f.eks. under nordlys, i
en finsk skovhytte med søudsigt eller i
vores kolonihavehus. Eller hvad med en
tur på stranden eller festival? Kun
fantasien sætter grænser for, hvad der
kan lade sig gøre i vores hyggelige
lokaler!

Fest på en lørdag og spar 9%
Fordelene ved at arrangere en storslået
personalefest på en lørdag er mange.
Du ankommer veludhvilet, klar til at fyre
den af og fyldt med energi til at runde
året ordentlig af med et kæmpe
festfyrværkeri. Du sparer 9% på prisen
ved at booke en lørdag. 
Fester booket på højsæsondagene
18/11, 25/11, 2/12, 9/12 og 16/12, koster
1145,- per person.
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Fest indtil solen står op! Vi holder gerne
lyset og musikken tændt i ekstra lang
tid, hvis I ønsker at fortsætte årets brag
til længere ud på natten.  

Pris per person: 
75 kroner ekstra/påbegyndt time

Teambuilding
Fyr godt op under festhumøret med en
omgang teambuilding. Vi samarbejder
med nogle af branchens førende
teambuilding-eksperter, der vil sørge for,
at stemningen kommer helt i vejret, inden
julefesten begynder. Prøv f.eks.
filmteambuilding, vinsmagning eller
cocktailskole. Alt det står vi for at booke,
så I bare kan glæde jer til festen.

Priser fra 10.000 kroner

Ingen fest uden musik
Kender du alle ordene til "Last
Christmas?" Og er du den første på
dansegulvet, når Mariah Careys
uforglemmelige klassiker "All I Want for
Christmas is You" bliver sat på? Ingen
julefrokost uden musik! Skal det være
ekstra særligt i år, hjælper vi gerne med
at finde en DJ, der kan sparke gang i
festen. 

Priser fra 5.000 kroner

Underholdning

Fest natten lang
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Book din julefrokost herHUONE Copenhagen
Amager Strandvej 390
DK - 2770 Kastrup

Kontakt os her
info.dk@huone.events

+45 88 618 390
www.huone.events/dk

Årets julefrokostmenu

3 forskell ige slags nordiske oste med ti lbehør og hjemmelavet knækbrød ti l
85 kroner/person 

Creme brulee m/ lakrids-stjerne anis- og appelsinsmag
Glaceret æbletærte m/ vanil le-kanelcreme

Fuldmodne islandske kryddersild med karrydressing,  æbler,
 løg og kapers ’on the side’

Rugmelspanerede, pandestegte sildefiletter i  sursød lage 
m/ friske løgringe, syltede rødløg og dildmayo

Varmrøget færøsk laks (fra egen røgovn) m/ nell iker,  
fennikel  crudité og appelsinkompot

Økoæg m/ håndpillede rejer og urtecreme

Confiteret andelår m/ vaniljesyltede abrikoser og letrøget kastanje

Glaseret svinebryst (fritgående svin fra Grambogård) i  cognac-glace 
m/ ristede svampe og hjemmelavede flæskesvær

Hjemmelavet kyll ingesalat (kyll inger fra Hopballe Mølle)  
m/ bacon og syltede blomme

Dansk vildtterrin m/ syltede kvæder og pærer

Hjemmelavet syltet rødkål,  agurkesalat og bagte rødbeder 
i  kanel og stjerneanis-sirup

Grønkålssalat med karamelliseret kartoffelfondant,  
frisk pære og ristede valnødder

Endiviesalat m/ friske figner og crudité af  bolsje- og gule beder

Traditionel ris  a la mande med hjemmelavet kirsebærsauce

Tilkøb: 

   El ler bytte ris à la mande i  hovedmenuen ud med 1  af  følgende retter:
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