
JULEBORD 2022
ÅRETS JULEFEST I HARMONISK 
BRYGGERI ATMOSFÆRE?
Årets julebord er satt sammen med en fantastisk julemeny fra Kulinarisk 
Fanatisme. Menyen byr på varmmat av ribbe, kalkunfilet og julepølser, 
samt forskjellige kalde retter og selvfølgelig dessert.  Underholdningen 
består av livemusikk fremført av trøndersk trubadur og et latterfult 
Stand-Up show av Ronny Torsteinsen. Julebord vil selvfølgelig starte med 
ølsmaking av 4 forskjellige smaker. Dette vil være et julebord med variert                      
underholdning, i et rolig og lunefult lokale.  

fra kr. 999,- pr. pers.

Ta kontakt om dere har spørsmål eller ønsker skreddersydde 
løsninger. Book Deres julebord i dag! 

En av Norges beste og morsomste unge komikere, Ronny Torsteinsen- Ronny er en fremad-
stormende komiker som trass sin unge alder allerede har levd et langt liv, på godt og vondt. 
Som komiker har Ronny stått på alle landets scener. Han har stått på Latter i Oslo,  opptrådt 
på Latter Live på NRK, og stått på Thomas Gjertsen sin Humorgalla i Trondheim, hvor han 
ble presentert som et av landets nye store talenter. Han bekreftet alles lovord om talent, med 
hans første soloshow “Sorry mamma”, som ble en braksuksess og ble spilt på store og små 
scener i hele landet. 
Med sitt siste show “MIN VERSTE FIENDE”, ble det trillet terningkast 5 fra Adressaavisen!

STAND- UP - RONNY TORSTEINSEN 

Det blir live-musikk med  trøndesk band/trubadur. Her kan vi forvente god 
stemning fra første tone. Det vil bli noen juleklassikere som garantert setter 
publikum i rette Julestemningen og  coverlåter av kjente artister som får de 
fleste til å svinge seg. 

  MUSIKK - TRØNDERSK ARTIST

Mail: stian@brewlab.no
Telefon: 952 56 177

ØLSMAKING 
Vi starter kvelden med et 
innblikk, og  hvordan reisen til 
Trondheims nyeste håndverks-
bryggeri har vært. Under 
seasnsen serveres det 4 smaker, 
med tilhørende historie. 



JULEBORD 2022
Meny
Varme retter
• Ribbe med asian glace med krydret julerødkål
• Nystekt og saftig kalkunfilet med Mamma’s Waldorfsalat
• Julepølse fra Metervare med karamelliserte svisker og syltet 
rødløk
Kalde retter
• Røkt lakseloin med Cognac og pepper fra Garnvik med 
sennepssaus
• Røkt andebryst med syltet grønnsaker og trøffelmajones
• Wraps med medisterkaker, rødbetesalat, sennep og mikset 
salat
• Biffsalat med nudler, chili- og ingefærmajones
Tilbehør
• Valnøttaioli 
• Saltbakte småpoteter
• Nystekt focaccia

Kaffe og Dessert
Hvit sjokolademousse med kanel og appelsincoulis

Program
Dørene åpner kl. 18.00

Ølsmaking 
Matservering 
Stand-Up - Ronny Torsteinsen
Dessert og Kaffe
Live muiskk 
Dj-musikk 
Baren stenger kl. 02.00 

Er dere ett firma, kan vi i tillegg skreddersy løsninger for dere og din bedrift. Hva med en konferansierer, eller 
andre type underholdningsbidrag? Kanskje konkurranser internt i firmaet? Prisutdelinger? 

Ta kontakt med oss så finner vi det som passer akkurat for deg og din bedrift!

fra kr. 999,- pr. pers.

Ta kontakt om dere har spørsmål eller ønsker skreddersydde 
løsninger. Book Deres julebord i dag! 

Mail: stian@brewlab.no
Telefon: 952 56 177

Aktuelle DATOER: 
11.-12 og 25.-26. November
2.-3., 9.-10. og 16.-17. Desember
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