Nu er det jul igen!!
Den mere end 100 år gamle, unikke vinkælder i
Nyhavn anvendes i stor stil af vores egne firmaer
www.plusice.dk & www.friskvand.dk til bla.
kunde arrangementer, produkt lanceringer,
kunde pleje, netværksmøder, personale events,
workshops, spisning med kunderne.
Kælderen kan også bookes af vores kunder, til deres
egne firma arrangementer. Kælderen anvendes
ligeledes i stor stil af firmaer der afholder messer i
København og har brug for et samlet sted, hvor de helt
eksklusivt og helt unikt kan spise med personalet og
kunderne i centrum og hvor VIP-Events personale
kræser og gæsterne og hvor der i mange tilfælde
underholdes af vores unikke netværk, med kontakt
direkte til kunstneren.
Kælderen bliver i stor stil anvendt firma
julefrokoster, samt hyggelige ”åbenhus” kælder
arrangementer til jul, hvor kunderne kommer ind til
Nyhavn og henter deres julegaver og smager lidt af julens herligheder
og får en snak med kollegaer & firmaets personale.
Vinkælderen er også den perfekte location til bla. receptioner, sponsor
arrangementer inden store sportsbegivenheder i Parken, personale
pleje, samt personale belønnings arrangementer med bla. spisning &
”intime” koncerter med udvalgte kunstnere.
Vinkælderen er ikke et åbent sted eller restaurant, men
kan bookes hos Tommy Christensen tlf. 70 21 25 00,
mobil 20 32 90 10 & e-mail tommy@plusice.dk &
www.vip-event.dk

Området omkring Nyhavn har
gennem generationer været kendt
som et livligt samlingssted for
søfolk og handelsrejsende. Dette
gælder også for Tommys 100 år
gamle vinkælder i Nyhavn. I 1800
tallet og helt op til årene efter 2.
Verdenskrig blev kælderen brugt
som handels og proviant lager,
både for søfolk og for lokale københavnske borgere. Det krævede lys,
og derfor blev kælderen forsynet med en række vinduer op til gaden.
Kælderen blev brugt til opbevaring og lagring af forskellige produkter,
der via en håndbetjent lift blev løftet op til gaden i Store
Strandstræde. Varerne blev derefter fragtet til skibene i Nyhavn med
hestevognen. Vi har i dag placeret de hyggelige træbænke i det
lille rum. Lyset fra gaden er blevet lukket
til, men vi kan stadig nyde de gamle
antikke vinduesrammer den dag i dag.
I 1996 fik Tommy Christensen øje på
lokalerne, som blev brugt til arkivrum for
ovenboende
firmaer.
Da
kælderen
blev ledig, fik vi ideen til en anderledes
businessklub. I dag er den historiske
kælder indrettet med sand på gulvet,
vintønder og masser af god vin på
hylderne, samt naturligvis masser af
levende lys & hyggelig pejs.
Vores ven gennem mange år kunstmaleren Jeppe Eisner har også sat
sit præg på kælderen med værker malet/dekoreret direkte på væggen
– der forestiller livet ved Nyhavn – samt en række ophængte malerier.
Vinkælderen i Nyhavn er blevet et inspirerende mødestedfor vore
forretningsforbindelser og andre ”venner af huset”, der alle sætter pris
på at kunne mødes i helt specielle omgivelser. Vi har specialiseret os i
at afholde små produktseminarer i vores unikke kælder, hvor der
bliver tid til en god produktsnak, god mad og en dejlig vinsmagning
med kvalitetsvine fra vores venner Cliff Richard & Michael Laudrup.
Med venlig hilsen

www.tommychristensen.dk

Vinkælderens Julefrokost menu
2 slags sild efter stolte
håndværkstraditioner
Karrysalat med grønne syrlige
æbler
Lun fiskefilet med grov remoulade
og citron
Æg & rejer med mayo,
tomatconcassé og dild
Lun leverpostej med sprød bacon
og ristede svampe
Roastbeef med peberrodscreme
Julesylte med grov sennep og
syltede rødbeder
Lammerullepølse med syltede
rødløg
Lune frikadeller som vor mormor
lavede dem med surt
Lun flæskesteg med sprød svær,
hertil grov rødkål
Hvide + brunede kartofler
Brun sovs
Hjemmebagt brød (lyst + mørkt)
Ris a la mande med lun
kirsbærsauce

Drikkevare til Julefrokosten
Cliff Richards vine fra (Algarve Portugal)
Frisk tappet ØL fra Apollo Bryggeriet
V/ Henrik Damgaard (Tivoli)
Velkomst:
VIDA NOVA Rosevin Cliff Richard

Udvalg af drikkevare til julefrokosten
Hvidvin VIDA NOVA Cliff Richard
Rødvin VIDA NOVA Cliff Richard
Julepilsner Classic mørk
Pilsner
Vand + kaffe + avec
Prisen kr. 1.050,- eks. moms pr. person
Julebuffet er inkl, vin, øl, vand, kaffe, avec, personale, kælderen
eksklusiv alene i 6 timer. Typisk aften arrangement begynder fra kl.
18.00 til 24.00. Priser på underholdning gives separat. Snaps er ikke
inkl. men kan bestilles før arrangementet.

