
COCKTAILS N’ DINING HOS NOHRLUND



På Cocktailfabrikken byder Nohrlund på en Cocktails 
n’ Dining-oplevelse ud over det sædvanlige, med vores 
unikke rammer, prisvindende cocktails og nymoderne  
gastronomi i absolut særklasse.

I samarbejde med Cortsen Dining åbner Nohrlund dørene 
op for nordens første cocktailfabrik, der danner rammerne 
for en overraskende og enestående smagsoplevelse.
Det er en komplet helaftensoplevelse hvor i kan se frem til 
at opleve en cocktailfabrik indefra. 

Cocktails n’ Dining er en sjov og anderledes indendørs 
aktivitet, der fungerer perfekt som afslutning på en  
lærerig mødedag, et anderledes firmaarrangement eller  
som mellemstation inden en festlig bytur.

Det praktiske:
Kapacitet: 25 - 100 gæster

Lokation:  Jernholmen 45, 2650 Hvidovre 

Transport: Kan bookes efter aftale 

  Vi har gratis parkering. 

COCKTAILS N’ DINING



Pakken indeholder:
 • Rundvisning på Cocktailfabrikken 
 • Velkomstdrink
 • 2 Appetizers
 • Cocktailmenu & Dining menu fra Corsten Dining
 • Kaffe og te
 • Alternative drikkevarer*
 • Vand ad libitum
 • Goodiebags til hele skabet 

 *Ønskes der mocktails, øl, både med og uden alkohol, 
 bedes dette oplyses ved bestilling. 

Cocktailfabrikken lukker senest kl. 23:00 på hverdage

Øvrig information:
Vi hjælper derudover gerne med særlige behov og ønsker, såsom:
 • DJ
 • Live musik
 • Transport til og fra Cocktailfabrikken

STANDARD MENU - HVERDAGE

5 SERVERINGER & COCKTAILMENU

NOHRLUND



Kl. 17.00:   30 Gæster ankommer til Nohrlunds 
  cocktailfabrik.

Kl. 17.05:  Velkomstdrinks står klar og serveres til  
  alle gæster m. 2 appetizer fra Cortsens  
  Dining.

Kl. 17.15:  Rundvisning af Nohrlunds faciliteter & 
  smagning i Cocktail Lab.

Kl. 18.30  Ekstraordinær og harmonisk 3-retters som  
  er nøje udarbejdet af Corsten Dining og  
  tilpasset cocktailmenuen. 

kl. 22.00  Kaffe & the. 

Kl. 22.30  Goodiebags til alle.  

EN AFTEN PÅ COCKTAIL- 
FABRIKKEN....



Udlejning af lokale er inkl. rundvisning på fabrikken.

Har du en forstilling om, at jeres næste event skal 
møde det rå beton og det industrielle, som kan  
forvandles til et ekstraordinært selskabslokale, hvor vi har en  
indbygget cocktailbar og et lounge område, hvor i kan  
udfolde jer frit med musik, cocktails, øl m.m, så er vores lokale 
lige noget for jer. 

Vores rå og moderne event-lokale er et unikt venue, hvor 
mulighederne er mange. Lokalet har et industrielt udtryk og 
en rustik charme, hvor der er rig mulighed for at sætte sit 
eget præg med udsmykning og opstilling for den perfekte  
stemning. Vi assistere gerne så i kan opnå jeres drømme event

I lokalet vil i finde; to toiletter, et køkken, lyd, lys, ismaskine og 
ikke mindst borde og stole, som altid er inkluderet i lejen af 
lokalet.

Event-Lokale 
Kan lejes fredag - søndage og helligedage 
Max 100 gæster.

UDLEJNING AF SELSKABSLOKALE



Har du spørgsmål der omhandler Cocktailfabrikken, maden, 
programmet eller noget helt fjerde? 
Så tøv endelig ikke med at skrive eller ringe til os.

Vi glæder os til at åbne dørene til Cocktailfabrikken op, og 
tage jer gennem en helt fortryllende aften fyldt med gode 
sanseoplevelser.

Du er meget velkommen til at besøge os og få en endnu 
bedre fornemmelse af omgivelserne inden planlægningen af 
dit event.  

Kontakt os direkte til en uforpligtende samtale, for at høre 
mere samt at få aftalt et personligt møde. 

SPØRGSMÅL


