
Julefrokost 
2017

Overrask dine kollegaer med lidt ekstra lækkert



KVALITET 
I SMAG & 
ÆSTETIK

KONCEPTER 
TIL ALLE 

BUDGETTER

NEMT & 
HURTIGT

FRISKE &
ØKOLOGISKE

RÅVARER

Lad os gøre det nemt for jer... 

Uanset om I bliver 10, 100 eller 1000 
personer til jeres julefrokost, så har vi 
konceptet der passer. 



Nohrlund cocktails 
til julefrokosten

Vores cocktails sikrer en kvalitetsoplevelse helt 
i top. Opskrifterne er originale og inspireret fra 
det nordiske køkken. I vores faste sortiment 
har  vi seks varianter, som alle er 100% økol-
ogiske og helt uden tilsætningsstoffer. Alt er 
forberedt og færdigblandet på vores cocktail-
fabrik, hvorfor de kan serveres nemt og hurtigt. 
Julefrokostløsningerne og serveringsmulighed-
erne er mange - både æstetiske, indbydende 
og mulige at tilpasse, så de matcher dit budget.



Ingen fest er ens, 
så derfor har vi 
flere løsninger.
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BARLØSNINGER 
& BARTENDERE

Barløsning med bartender

Vi kan tilbyde en fuld barløsning med et set-up, 
hvor der er alt hvad der skal være, sådan at I kun 
skal tænke på at have en hyggelig aften, danse og 
drikke en masse cocktails. 

Vi kan tilpasse aftenen lige efter dine behov, og fyl-
de baren med både cocktails (med og uden alkohol) 
, vin, øl og vand. Vi sørger for:

•	 Opstilling/oppyntning
•	 Bartendere
•	 Cocktailbar
•	 Glas
•	 Sugerør
•	 Pynt
•	 Cocktailkort
•	 Oprydning

Priseksempel
Fri bar i 4 timer: fra 195 kr + moms pr. person

Kontakt os, og lad os sammen skabe den 
perfekte julefrokost, som passer til jeres 
behov og rammer. 

Kontakt os:
anders@nohrlund.com(+45) 51 22 79 45



Ø
KO L O G I S K E  R ÅVA RER

    D A N S K  H Å N D VÆ R K

GØR-DE T-SELV
COCKTAILS

Gør-det-selv cocktails
Gør-det-selv cocktails er vores helt nye opfindelse. 

Barvæggen sættes op, sådan at dine gæster selv 
kan skænke og pynte deres deres egne cocktails. 
Det er en sjov og anderledes måde at engagere dine 
gæster alt imens det giver dit arrangement et sjovt 
samtaleemne. 

Vi fylder gør-det-selv cocktailvæggen med de vari-
anter I måtte ønske.

Priseksempel
Leje af væggen: 19.500 kr inkl 200 cocktails. 
Derefter 5.600 kr pr 200 cocktails. 

Væggens fordele:

ALLE BLIVER 
BARTENDER FOR 

EN AFTEN

INGEN
VENTETID I 

BAREN

SOCIALT 
SAMLING-

SPUNKT

ALTERNATIV 
COCKTAILBAR

Kontakt os:
anders@nohrlund.com(+45) 51 22 79 45
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JULEFROKOST
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Julefrokost Cocktail-kit
Denne cocktailpakke fungerer som den nemme, 
hurtige og velsmagende løsning. Nem, fordi vi har 
gjort alt arbejdet med at blande og shake vores 
cocktails på forhånd. Hurtig, fordi de er klar til at 
nyde, når blot de er kolde, og velsmagende fordi alle 
vores ingredienser er nøje udvalgt og forarbejdet 
med omhu. 

Cocktail-kittet indeholder: 
- Færdigblandede cocktails på flaske
- Pynt
- Sugerør
- Serveringsforslag
- Nohrlund-glas

Priseksempel
Cocktail-kit til 10 personer, indeholende 3 cocktails 
per person:  1200 kr + moms

Vi tilpasser cocktail-kittet efter jeres ønsker og
behov. 

Kontakt os:
anders@nohrlund.com(+45) 51 22 79 45



Gin, Gulerødder 
& Æblemost

  
Alk. 8,5%

Valnøddevodka, 
Brombær & Basilikum

Alk. 8,5%

04 05 06
Karamelliseret Rom, 
Espresso & 
Chokoladebitter

Alk. 8,5%

Vodka, Jordbær 
& Rabarber

 
Alk. 8,5%

Gin, Hyldeblomst  
& Ingefær

 
Alk. 8,5%

01 02 03
Rom, Hyben 
& Havtorn

Alk. 8,5%

Vi glæder os til at lade dig 
smage på vores cocktails, 
enten ved en smagning i

 vores Cocktail Lab eller på 
kontoret hos jer. 

Lad os vide hvad der 
passer jer bedst.



Lad os sørge for at I får 
den bedste cocktailoplevelse 
til årets julefrokost

Nohrlund blev skabt med visionen om at kunne 
servere kvalitets cocktails, til tusindvis af menne-
sker, på den mest effektive måde. Nohrlund er i al 
sin enkelthed cocktails, som vi kender dem, blot 
tappet på flaske eller fustage. Vores cocktails er 
hundrede procent økologiske og håndbryggede 
i Danmark, med inspiration fra hele det skandi-
naviske køkken. En verden fyldt med elegante 
smage, skabt på baggrund af den fineste spiritus, 
rene friske råvarer og kompromisløs kvalitet.

Nohrlund er formet gennem originale opskrifter. 
Vores ambition er at give en helt ny oplevelse af, 
hvad en cocktail også kan være, hvad enten du 
nyder den til et event, eller indenfor hjemmets 
fire rammer. Nohrlund hylder håndværket og 
naturlige ingredienser. Det betyder: ingen til-
sætningsstoffer, en nænsom forarbejdning af alle 
råvarer og en efterbehandling, hvor alle smags-
nuancer bibeholdes.

Med Nohrlund er der skabt et rum, hvor cock-
tailen kan holde fast i sine essentielle dyder, men 
i højere grad er i stand til at nå bredt ud til sit 
kvalitetsbevidste publikum.

Lad os vise dig hvad vi mener til Julefrokosten 
2017.

- Anders & Søren



Kontakt os:
anders@nohrlund.com(+45) 51 22 79 45


