Den 4. december 2021

DEN STORE
JULEFROKOST
Med det festlige danseband DEN RØDE TRÅD på
scenen, en flot pyntet hal og fri øl, vand og vin hele
aftenen, er rammerne sat for en fantastisk julefrokost.
Vi disker op med et overdådigt julebord med noget for en
hver smag.
Der vil være hyggelig musik under spisningen og i
pauserne - så der bliver rig mulighed for at hygge sig med
kolleger og venner og udforske vores nye temabarer.
Og så er der gratis natmad i hallen fra kl. 23-01.
Man får sit eget bord - og forudbestilte drikkevarer står
klar, når I kommer.

NYHED
I ÅR MED
TEMABARER

FRI ØL, VIN
OG SODAVAND
HELE AFTENEN

Tilmelding og bordbestilling senest den 22. november på
jul@arenamidt.dk

KUN

599

KR.

Kæmpe julebuffet
2 slags sild med karrysalat
Paneret fiskefilet med remoulade og
citron
Mørbradbøf med bløde løg og agurkesalat
Sylte med rødbeder og sennep
Julemedister med rødkål
Skinke med grønlangkål og brunede kartofler
Frikadeller med rødkål og agurkesalat
Marineret svinekam med rødkål
Juleinspirerede salater
Brød og smør
Risalamande med mandelgaver

DEN RØDE TRÅD

Gratis kaffe

DRIKKEVARER
Kære festdeltager til årets julefrokost i Arena Midt Kjellerup.
Traditionen tro tilbyder vi en god pris ved forudbestilling af drikkevarer og drinkskort.
Det betyder, at de aftalte drikkevarer står på bordene - eller serveres straks ved jeres
ankomst.
I modtager armbånd som adgangsbillet incl. fri øl, vand og vin hele aftenen,
samt gratis kaffe til desserten. Der er også gratis natmad med i prisen!
Vi vil gerne have den endelige tilmelding senest den 22. november på mail:
jul@arenamidt.dk
Herefter sender vi faktura på billetter, forudbestilte drikkevarer og drinkskort.
Husk, ved forudbestilling gives der 20% rabat på bestilte drikkevarer og drinkskort.

DRIKKEVARER TIL JULEMENUEN
Serveres ved bordene efter aftale

Julepris

Forudbestilling

Rød Ålborg, 1/1 flaske

450,-

360,-

Rød Ålborg, 1/2 flaske

200,-

250,-

Aalborg Export Akvavit, 1/1 flaske

450,-

360,-

1 Enkelt, 1/1 flaske

450,-

360,-

Gajol, Blå/Gul/Grøn, 1/1 flaske

450,-

360,-

Garderobebilletter

20,-

20,-

Drinkskort*

40,-

32,-

Drinks-kande 2 liter

250,-

200,-

Antal

Evt. bemærkning

*Drinkskort gælder som betaling i baren, hvor der vil være et stort sortiment af snaps, shots og spændende drinks som Gin Hass, Matadormix, Isbjørn, Pink Lady, Rom & Cola, Gin Tonic, Cool’ Passion og
Vodka/Juice. Alle priser er inkl. moms.

FAKTURERINGSOPLYSNINGER

PROGRAM

Fulde navn

17.00 Dørene åbnes
18.00 Senest ankomst
Hyggelig DJ-julemusik
18.30 Velkomst
18.35 Kæmpe julebuffet
Sjov og konkurrencer
21.00 Den Røde Tråd spiller op til dans
23.00 Klar med natmad
01.00 Festen slutter

Adresse
Postnr.

By

Antal deltagere
Kontaktperson
Email

Tlf.

Særlige ønsker

Send din bestilling til jul@arenamidt.dk senest 18. november 2021.
ARENA MIDT • Hasselvej 15 • 8620 Kjellerup • www.arenamidt.dk • 2334 90 04

