
 Bestilling på telefon 22 43 45 12 eller thore@duetravel.com

Festlig dansk julefrokost
på det imponerende Radisson Blu Scandinavia Hotel

*Prisen er gældende ved reservation af minimum 8 personer.
Ved reservation af færre tillægges kr 100,- pr. person ekskl. moms (125,- inkl. moms)

De fantastiske julefrokoster på Radisson Blu Scandinavia Hotel afholdes den 21., 22. og 28., 29. november samt 
den 5., 6., 12., 13. og 19. december 2014. 

Bliv en del af årets festligste julefrokost på et af byens 
imponerende hoteller med den lækreste julebuffet og 
den bedste underholdning.

Grunk Event & Radisson Blu Scandinavia Hotel tilbyder 
et flot dekoreret Ballroom, som skaber rammen om en 
uforglemmelig aften.

Hotellet, som er kendt for sit høje gastronomiske niveau 
og service i særklasse, leverer en fantastisk julefrokost. 
Vi byder på en frisk velkomstdrink, overdådig julebuffet, 
mandelgave, kaffe, frugt, juleknas samt øl, vand og vin 
hele aftenen frem til kl. 01.20.

Arrangementet begynder med velkomstdrink kl. 18.00  
og slutter kl. 01.30.

Dans og fest denne aften sammen med 
gode kollegaer og oplev KLASSENS 
TYKKE DRENG · BOBO MORENO
LIS SØRENSEN · ZIDIDADA 
STAGEBREAKERS samt TTA | ONE. 

Aftenen bliver båret igennem af et helt 
igennem veloplagt og smilende personale, 
som står klar til at danne de bedste rammer
om jeres arrangement. 

Prisen er kun 995,- pr. pers.* på lørdage.
Prisen er kun 1.095,- pr. pers.* på fredage.
(kr. 1.250,- lørdag og kr. 1.370,- fredag pr. person  
inkl. moms). Kun 600 pladser pr. aften. 

Fra kun

1.250,-
inkl. moms pr. person.



Velkomstdrink 

Sennepssild med løg og kapers
Stegte sild i krydderlage med løg

Hvide sild med æg karrysalat og rødløg 
Varmrøget laks med æble/peberrodscreme
Stegte rødspætter med pickles og citroner 

Gravad laks med sennepssauce
Klassisk æbleflæsk

Flæskesteg med rødkål og sauce
Confiteret andelår med kompot af svesker og æbler

Glaseret juleskinke med karamelliserede kartofler og grønlangkål
Kalvefilet, serveret med estragonsmør og grøn salat bestående af:  
hjertesalat, mizuna, kørvel, sneærteskud, skalotteløg, tyttebær,  

bagte valnødder og mormordressing 

Udvalg af danske oste med kvædekompot
Ris á la mande med lun kirsebær sauce (mandelgave alle aftner)

Julekrydderkage
Klementiner og julesmåkager

Kaffe og te

Øl, vin og vand ad libitum hele aftenen til kl. 01.20
Spiritus tilgængeligt i baren mod betaling

Julebuffet på 
Radisson Blu Scandinavia


