
Kom med til årets absolut  
sjoveste firmajulefrokost sammen med  

Torben Chris, Mark Le Fêvre og Kasper Gross

Jul på slottet



Jul på LEGOLAND® 
Castle Hotel

Årets julemenu

Julen har aldrig været sjovere end på  
LEGOLAND® Castle Hotel.
Tre af Danmarks absolut sjoveste stand-up’ere samt en veloplagt  
konferencier, en DJ der sætter gang i dansegulvet, og et fedt liveband  
står for underholdningen i hele julefrokostperioden.

Så du skal blot vælge den dato, der passer bedst til din julefrokost og  
bare nyde underholdningen, det store julebord og masser af dans  
med dine kollegaer.

Program:
18:00  Velkomst på LEGOLAND® Castle Hotel, hvor aftenen starter  
 med en velkomstdrink og vi slår dørene op til den flotte, store  
 riddersal, som er festligt pyntet til anledningen.
 
 Her begynder en herlig julefest med et godt gammeldags  
 dansk julebord serveret med et moderne tvist, og alt hvad  
 dertil hører.
  
 I løbet af middagen kommer der stand up i topklasse, 
 og Allstars og DJén fyrer den af. 

01.00  Slutter festen og baren er åben på Hotel LEGOLAND®.

Velkomstdrinks på LEGOLAND Castle Hotel
 
Årets julemenu
Forretter serveret ved bordene som share Food
Marinerede sild - æggesalat - kapers - dild
Stegte sild - løgkompot - havtorn
Kold røget laks - peberrodsfløde - glaskål
Søkogte rejer - æg - purløgs mayonaise
Terrin på kalveskank - urter - tyttebær
Fuglekvider - citron timian - butterdej
Brød fra eget bageri og pisket smør
 
Hovedsbuffet
Fiskefilet - remoulade - citron
Tarteletter - høns i asparges - persille
Julemedister - stegt grønkål - syltede asier
Ribbensteg - rødkål kogt med æbleedikke
Confiteret andelår - stuvet hvidkål - muskatnød
Kalvehøjreb - hø bagte æbler - timian
Blodpølse - æblechutney - stjerneanis
Rosenkåls salat - peberrod - pærer
Bagte rødbeder - glaseret i kirsebær - solbær - valnødder
Braiseret julesalat - hasselnødder - granatæbler
Kartofler ristet i andefedt - rosmarin
 
Dessert buffet
Udvalg af Danske oste - kiks - sødt
Ris a la mande - mandler - kirsebærsauce
Blomme trifili - makroner
Honningkage - mørk chokolade

Natmad - tilkøb
Hot Dogs ad libitum

Fra,- 

795,-

 

95,-



Underholdning

ALLSTARS 
- meget mere end et coverband!
Gennem mange år i branchen har AllStars oparbejdet et stort og varieret 
repertoire som spænder vidt fra rock’n’roll til pop. Når AllStars med stort 
musikalsk overskud og højt humør giver den gas på scenen og spiller hits 
fra de seneste fem årtier, rokker gæsterne med og flokkes på dansegulvet. 
Derfor udgør AllStars et exceptionelt grundlag for at skabe en succesfuld 
fest.

TORBEN CHRIS
Torben Chris er fuldstændig kompromisløs i sit materialevalg og tager fat i 
verden, holder den op og ryster den i håbet om, at noget logik og fornuft 
skulle falde ud af lommerne.

MARK LE FÊVRE
Marks stand-up tager som regel udgangspunkt i hans eget liv, hvor komik-
eren møder voksenlivet med komisk fortvivlelse over udfordringer som le-
jlighedskøb, det længerevarende parforhold og at skulle sørge for at hans 
elskede hund Strøbye ikke kommer unødigt galt afsted.

KASPER GROSS
Kasper Gross er det sikre valg til firmafesten. Han formår at ramme både de 
yngste og ældste i firmaet, så alle får rørt lattermusklerne.

19/11
20/11

26/11
27/11

3/12
4/12



Priser
Jul på slottet
inkl. velkomstdrink, menu og underholdning.

Overnatning:
Enkeltværelse kr. 600,-
Dobbeltværelse kr.  800,-

Natmad:
Hot Dogs ad libitum kr.  95,-

Drikkvarepakker*
Standard
Øl, juleøl, vand, husets vine ad libitum under spisningen kr. 325,-

Medium
Øl, juleøl, vand, husets vine ad libitum, kaffe / the hele aftenen kr. 485,-

De luxe
Øl, juleøl, vand, husets vine ad libitum, kaffe / the hele aftenen.
Efter middagen udvalgte drinks, Breezers, Mokai til kl. 01.00 kr. 825,-

Tilkøb
Snaps/Gajol under middagen pr. genstand (3 cl) kr. 26,-

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

 

795,-

Bestil i dag
Bestil årets sjoveste oplevelse på telefon 7533 1244 eller  
conference@legoland.dk Læs mere på LEGOLANDconference.dk


