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Program:
Kl. 18:00 åbner LEGOLAND® Castle Hotel dørene til alletiders juledinnershow.
Aftenen starter med velkomstdrink i den flotte riddersal, som er pyntet festligt op i
den søde juletid. Julens mange lækkerier serveres som en fantastisk 4-retters julemenu,
og mens I nyder maden og julestemningen, bliver I underholdt med velkendte hits fra
artister i verdensklasse i et fire timer langt juleshow. Middagen sluttes af med lækre
desserter og juleknas. Efter det store show forvandler LEGOLAND® Castle Hotel sig
til en hyggelig natklub, hvor I kan byde hinanden op til dans.

Julens lækreste menu
Vi serverer julens mange lækkerier som share-food ved bordene.Imens
I nyder julestemningen og bliver underholdt af artister i verdensklasse.
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Røget laksetatar – rødløg – sprøde kapers
Svinebryst - æble-fennikelkompot - flæskesvær
Håndpillede rejer - citron mayonnaise - karse
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Confiteret andelår - cremet grøn- og hvidkål
Ribbensteg – rødkål - brunede kartofler
Bagte rodfrugter – syltede æbler – hasselnødder vinaigrette

2. SERVERING
Stegt rødspættefilet - hjemmerørt
grov remoulade - citron
Vol-au-vent med høns i asparges -persille

Pris pr.
kuvert
895,-

Ris a la mande – kirsebær – sprøde mandler
Marcipankrokant - chokolade
Honningsnitte - orange

Showets artister tæller blandt andre konferencier og musicalstjerne Tara Toya,
Rikke Hvidbjerg, som lige nu er aktuel i Beatlesmusicalen “She Loves You”, og Jonas Rasmussen,
der vandt det danske Melodi Grand Prix i 2018. Showet skabes af koreograf Kim Ace Nielsen og
artistic director Jeff Schjerlund, som er kendte ansigter fra den danske teater- og musicalscene.
I dette forrygende dinnershow kan I altså opleve nogle af Danmarks mest fantastiske
artister, der leverer et nærværende og intimt show, så I med garanti vil slutte 2022
af med et kæmpe smil på læben.

Tara Toya

Kl. 01.00 slutter festen og baren er åben.

25.-26. november
2.-3. december
9.-10. december
Så byd dit firma eller
dine bedste venner på
en fantastisk aften - med
LEGOLAND® juledinnershow

:
Natmad
Kim Ace Nielsen

Rikke Hvidbjerg

Hot dogm
ad libitu

95,-

Jonas
Rasmussen

SAMMENSÆT SELV FESTEN

EKSTRA EVENTS

I bestemmer selv, hvordan forplejningen skal sammensættes. Vælg mellem
de nedenstående muligheder i forhold til overnatning, natmad og
drikkevarepakker. I arrangementet er velkomstdrink, menu og underholdning
inkluderet. Herudover er der mulighed for følgende tilvalg:

Gør lidt ekstra for dine medarbejdere og læg ud med et arrangement,
der både udfordrer og underholder. Den perfekte optakt til en uforglemmelig aften.
Ekstra events foregår på Hotel LEGOLAND®.

Pris kl. 18.00 - 01.00:
Pris pr. person: (kuvertpris inkl. velkomstdrink, underholdning og julemenu)
Overnatning:
Enkeltværelse
Dobbeltværelse:

895,695,895,-

Standard (18.30 - 21.30)
Øl - vand og vin ad libitum under middagen samt kaffe/te

325,-

Medium (18.30 - 01.00)
Øl - vand og vin ad libitum hele aftenen - samt kaffe/te

485,-

Deluxe
Øl, juleøl, vand, husets vine ad libitum, kaffe/the hele aftenen.
Efter middagen udvalgte drinks, Breezers, Mokai til kl. 01.00

825,-

*Hele selskabet skal købe samme drikkevarepakke. Drikkevarepakkerne gælder
kun under festen på LEGOLAND® Castle i de angivne tidsrum.

Find kreativiteten og de gode samarbejdsevner frem, når I,
i fællesskab, skal bygge et kæmpe rensdyr af LEGO® klodser.
Varighed 1-1,5 time. Minimum 12 personer.
Pris pr. person

LEGO® pakkeleg
Start julefrokosten med den klassiske pakkeleg. Hertil serveres
æbleskiver og gløgg. Inkl. 1 LEGO® pakke pr. person
Varighed 1-1,5 time. Minimum 12 personer.
Pris pr. person

Drikkevarepakker*

Tilkøb
Snaps/Gajol under middagen pr. genstand (3 cl)

Byg et rensdyr

26,-

Jule3kamp
Tænk højt, tænk langt og tænk klogt. En konkurrence med
3 elementer, så der er noget for enhver smag.
Varighed 1-1,5 time. Minimum 12 personer.
Pris pr. person

Smag det lokale øl
I samarbejde med Trolden Bryghus
kan I smage på det lokale øl inkl. juleøllen.
Varighed ca. 1 time.
Minimum 12 personer.
Pris pr. person

Pris
t
n
e
v
e
.
r
p
n
o
s
r
e
p
pr.

295,-

JULEBUFFET

Afholdes på Hotel LEGOLAND®.
Minimum 30 kuverter - serveret i eget lokale.
Menuer serveres med brød og rugbrød fra eget bageri.

KOLDT

2 slags sild – kapers – løg – karrysalat
Rejer – æg – mayonnaise – citron
Røget laks – grøn mayonnaise - urter
Svinebryst – peberrodscreme – syltede rødløg
Fuglekvidder – persille - tomat
Udvalg af brød fra eget bageri

LUNT (serveres med det kolde)

Fiskefilet – remoulade – citron
Tarteletter - høns i asparges

HOVEDRET

Ribbensteg – rødkål
Glaseret skinke – grønlangkål – brunede kartofler
Medister – julekål
Confiteret andelår - andesauce
Oksefilet - béarnaise
Kartofler stegt i andefedt – timian
Grønkålssalat – æbler – jordskokker
Rødkålssalat – figner – appelsin - valnødder

DESSERT

Julefrokost på Hotel LEGOLAND®
I kan også vælge at holde en mere privat julefrokost i intime lokaler på
Hotel LEGOLAND®. Vi har plads til både store og små selskaber,
og vi skræddersyer gerne et arrangement, hvis I har specielle ønsker.

Risalamande – kirsebærsauce
Honningkage – abrikos – smørcreme
Danske oste – sødt – sprødt
Juleknas fra eget konditori
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Lej et specielt festlokale i LEGOREDO® Town
Hvorfor nøjes med den sædvanlige julefrokost, når i kan gi’ den gas med en vild westernfest?

Lej Kongeborgen i LEGOLAND® for en aften
Medbring op til 199 af dine bedste kollegaer - så slår vi dørene op
til den store riddersal, som er festligt pyntet til anledningen.
(kan lejes fra 80 personer).

Er I mange?
Så kan vi naturligvis også hjælpe. Vi har plads til
selskaber med op til 600 gæster i vores Multihus.
Lad os skræddersy en julefrokost lige efter jeres ønske.
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HVAD MED ET HELT
SPECIELT FESTLOKALE?

