JUL PÅ CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS
Allerede nu er det tid til at tænke på årets julefest 2017. Det ved vi på Crowne Plaza
Copenhagen Towers, og derfor har vi en række tilbud på julefrokost og fest. Vi står klar
til at hjælpe jer med at afholde virksomhedens, måske mest ventede fest i lækre og
indbydende omgivelser. Det eneste I skal gøre er at sende invitationen ud, så sørger
vi for resten. Vores dedikerede og dygtige personale sikrer, at jeres julefrokost bliver
husket af hele virksomheden. Du kan læse mere om menuer og pakker på næste side.

PRISER PR. PERSON (INKL. MOMS)

Glædelig jul fra alle på Crowne Plaza Copenhagen Towers.

MEETINGS@CPCOPENHAGENTOWERS.COM

JULEFEST FRA KR. 795,JULETRÆSFEST FRA KR. 170,KONTAKT OS: T:(+45)
8877
88 776699
66 99 OR

JULEFEST PÅ CROWNE PLAZA COPENHAGEN TOWERS
NOVEMBER OG DECEMBER 2017
Juleinspireret velkomstdrink • Lokale med dansegulv, scene, mikrofoner og opdækkede borde
• Husets Julebuffet • Kaffe/te • Øl, sodavand og husets vine (i 3 timer/under middagen).

JULEBUFFET 2017:
Forret
• Cremet karrysild med æbler, rødløg og kapers
• Julesild med rødløg og peberrod
• Dild og hvidpeber gravet laks med sød sennepssauce
• Let varmrøget laks med dild og citroncreme
• Hønsesalat med karry, porrer, æbler og bacon
• Kogte økologiske æg med trøffelmayo,
håndpillede rejer og caviar
• Roastbeef fra Nordjysk Naturkød med
pickles, peberrod og sprøde løg
• Rugbrød, hvedebrød, fedt med løg og smør
Hovedret
• Dybstegt sprød spættefilet med hjemmerørt
remoulade og citron
• Flæskesteg fra Grambogård med sprød
svær, sovs og hjemmelavet rødkål
• Confiterede andelår toppet med lune
svesker og tranebær, serveres med appelsinsky
• Lun kalveleverpostej med smørstegte svampe
og syltede rødbeder

Dessert
• Ris a la mande rørt med fløde og Tahitivanilje,
serveres med økologisk kirsebærsauce
• Modne oste fra regionen serveres med
økologisk æblemarmelade, frøknæcke
og salte mandler
• Julegodter og økologisk chokolade
• Sprøde klejner, brunkager og pebernødder
• Juleæbler og klementiner

MIN. BESTILLING FOR 125 PERSONER
Pr. person inkl. ovenstående kr. 795,TILKØB (pris pr. person)
Velkomstdrink i Atrium 		
Snacks under velkomstdrink
Husets Natmad 		
Øl, vand og husets vine 		
Husets spiritus 		
Garderobe 			
Juledekoration på bordene
*pris pr. time per person

Kr. 45,Kr. 25,Kr. 90,Kr. 60,-*
Kr. 60,-*
Kr. 20,Kr. 45,-

JULETRÆSFEST
NOVEMBER OG DECEMBER 2017
Følgende serveres fra buffet
• Æbleskiver med syltetøj og flormelis
• Småkager og frisk frugt
• Gløgg og sodavand
• Kaffe og the
• Eget privat lokale opstillet med runde
borde, loungemøbler eller høje borde
• Mulighed for scene, dansegulv, 		
lydsystem samt mikrofon i lokalet.
PRISER FOR OVENSTÅENDE
Børn 0-3 år:
Gratis
Børn 4 - 12 år:
Pr. barn kr. 170,Voksen (12 år og op):
Pr. person kr. 220,Min. bestilling for 175 personer.
Juletræ er ikke inkluderet.

SPAR 20%

PÅ PAKKEN,
HVIS JULEFROKOSTER
BESTILLES PÅ LØRDAGE
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