
En TREAT til personalerne
”Sammen hver for sig…”

Levering af julehygge lige til døren…

-også på medarbejderens privatadresse



Julehygge anno 2020 
Portionsanrettet
COVID19-venligt
Høj kvalitet

Hvad gør man…?
• Når årets personalejulefrokost er aflyst, og man 
stadig gerne vil lave hygge og belønne 
medarbejderne?
• Hvis man skal fejre: – ”her går det godt”, julen, 
ordretilgang, et jubilæum ect. 
• Når det er længe siden man har haft fredagsbar, og 
savner det sociale. Fysisk eller virtuelt. 



Levering af:
- Eksklusiv julekurv
- Julefrokost

Håndbåret til
medarbejderens 
fordør

Hvad kan vi hjælpe med…?
• Levering af julefrokost eller juleknas til 
virksomheden eller medarbejdernes privatadresse
• Mød hinanden i virksomheden eller virtuelt, og nyd 
en julesnack eller en julefrokost



Juleknas & portvin

• Eksklusiv Julekurv – hjemmelavede søde sager, snacks og portvin:

• Ølpølse fra vores lokal slagter

• Saltede mandler

• Tapenade og knækbrød

• Cookies: brunkager og choko-kager

• Udvalg af petit four:

• Hvide chokobrud med pistacie og tørrede tranebær

• kransekage toppe

• Toblerone toppe

• Jule-konfekt: Nougatkugler med Baileys 

• Biscotti

Portvin: 10 års (70 cl.)

Leveres i kurv – til 2 personer – pris pr. person kr. 295,-



Julefrokost for 2 
inkl. drikkevarer 

Nydes hjemme ved skærmen eller i virksomheden
Et kvalitetsprodukt med danske og lokale råvarer

• Hvide høstsild – karrysalat – capers – løg – dild

• Saml-selv smørrebrød m/ æg, rejer, estragonmayo og sprøde chips

• Lille leverpostej – bacon – svampe – rødbede

• Mør Dansk velfærdsgris – sprøde svær  - surt 

• Julesalat – tørrede frugter – confiteret and – variation af kål – kerner – nødder –
vinaigrette

• Ris a la mande – kirsebær sauce – mandler (inkl. mandelgave)

• Udvalg af oste og knækbrød 

• Brød + smør

• Hertil drikkevarer
• Snaps (10 cl) 

• Juleøl (70 cl.), 

• Portvin (20 cl)

Pris pr. gæst: kr. 475,-



Q&A
• KUN danske og lokale råvarer* af høj kvalitet

• Øvrige ønsker til pakkernes indhold inkl. muligheden for en personlig hilsen til hver medarbejder, drøfter vi individuelt ved hver bestilling

• Alle retter er portionsanrettet – til 2 gæster i udgangspunktet
• Tallerkner, bestik, glas mm er ikke en del af pakken 
• En beskrivelse af serveringerne medfølger

• Lækker og indbydende indpakning – COVID19-venligt
• Kurve, kasser og indpakning skal IKKE retur til Cafe Hack
• Alle produkter leveres i kurve/kasser 

• Specielt for julefrokosten
• Retterne er klar til at spise når den leveres, der er IKKE tale om en masse køkkenarbejde for den enkelte medarbejder – før middagen kan nydes
• Adgang til en ovn, idet en af retterne med fordel kan lunes inden den nydes 
• I hver kurv er der en 1/1 mandel i ris a la mande – dvs. en vinder pr. kurv
• Mandelgave er portvin til desserten – indpakket 
• Julefrokosten er i udgangspunktet pakket til 2 gæster pr. levering, men kan pakkes helt ned til 1 gæst og tilpasses til flere end 2 gæster pr. pakke
• Minimumbestilling er 10 stk. kurve

• Alle priser er ekskl. moms og levering

• Levering i Aarhus 
• Levering til virksomhedsadresse er fragtfri
• Levering til medarbejders privatadresse, pris kr. 165,- pr. kurv - Personlig levering
• Levering i hele landet jf. separat aftale 

*Enkelte produkter – herunder vine er ikke danske


