
 

Helaftens julearrangement 
lækker buffet, bowling, Dj, Dans og underholdning 
- alt samlet under én hat hos Slots Bowl & Restaurant Møntporten i Hillerød 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sild, flæskesteg og ris a la mande kan hurtig 

blive en fed fornøjelse - i bogstavelig forstand 

- og kan derfor let resultere i mavekneb, når 

årstiden byder på julefrokoster på stribe. Men 

hos Slots Bowl i Hillerød er julefrokosten kom- 

bineret med en rask omgang bowling, og mat- 

cher således mange virksomheders sunde 

profiler. Slot bowl har som sit vigtigste formål, at 

et firmas ansatte skal lokkes til at tilbringe hele 

aftenen sammen, så medarbejderne ikke 

splittes op efter middagen, fordi de yngre ger- 

ne vil i byen, mens den ældre generation fore- 

trækker en mere rolig aften i stearinlysenes 

skær. Holdes julefrokosten hos Slots Bowl er 

der derfor noget for enhver smag.  

Med bowling, dans og underholdning er 

julefrokosten et helaftensarrangement, så der 

kun er gode grunde til at blive til festen slutter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menuen til jul er den klassiske, danske julemad 

i form af en buffet med hele 22 retter, hvor man 

hverken skal lede efter andestegen eller kar- 

rysilden. 

Entertainer, nissepiger og - 

konkurrencer 

Om selskabet vil bowle før eller efter midda- 

gen, bestemmer de helt selv. 

Der er plads til knap 100 på bowlingbanerne ad 

gangen. 

Slots bowl kan bespise op til 200 i restauran- 

ten, så det er også muligt at bowle på skift, eller 

undlade at bowle og blot spise. Fredage og 

lørdage byder foruden mad og bowling  også på 

underholdning. Dj’en er også entertainer og 

underholder med kendte numre mixet med den 

populære kendte julemusik, og under bowlingen 

løftes stemningen med underholdning og 

konkurrencer ved banerne. Klarer ens hold sig 

ekstra godt, er der masser af præmier på 

højkant - for eksempel en gratis omgang til sit 

eget hold eller en times gratis bowling, som man 

efterfølgende kan bruge med venner eller 

familien. Som ekstra pift til julestemningen, 

kommer Royal´s nissepiger forbi med smags-

prøver og søde nissesmil. 

Når middag og bowling er overstået, er DJ - én 

klar bag pulten, hvor han mikser populær 

dansemusik. 

Dansegulvet åbnes og der er ingen undskyld- 

ning for ikke at få gang i danseskoene, med 

mindre man vil sidde i loungen og blot nyde 

stemningen, drinks og hygge i kollegaer eller 

venners selskab. 

 

  booke  god t    r  om . 

K  telefon   Slots-Bowl.dk 

SLOTS BOWL & RESTAURANT MØNTPORTEN 

KØBENHAVNSVEJ 23 · HILLERØD, TLF. 7010 1116 

WWW.SLOTS-BOWL.DK 

http://www.slots-bowl.dk/

