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Pressemeddelelse, dec. 2014:  

JULEFROKOST MED 1,4 TON AND OG 15.000 LITER ALKOHOL 

Det er december og det er jul! Tid til lys og gran i gaderne, julegavekøb, æbleskiver og ikke mindst tid 
til julefrokoster! Det er den tid på året hvor vi virkelig giver den gas, og der bliver både spist og drukket 
så nissehuen passer. Julefrokosten hører med til den danske kultur og er en fast bestanddel af en 
dansk jul. 

De seneste år er der skudt mange nye muligheder op for de virksomheder, som ønsker at invitere de 
ansatte ud i byen til årets julefrokost. Søger man på Google på ”julefrokost København” får man 
518.000 resultater. Værsgo! Heldigvis findes der også tjenester, som indsnævrer feltet og gør 
valgmulighederne lidt mere overskuelige. AOK har eksempelvis en julefrokostguide, hvor de har listet 
11 af byens bedste bud på en god julefrokost. 

På AOK´s liste er Wallmans Cirkusbygningen også at finde. Wallmans har boet i Cirkusbygningen på 
Axeltorv siden 2002, og siden da har rigtig mange virksomheder holdt den årlige julefrokost i den 
historiske bygning. Wallmans byder på 4-retters julemenu, 4 timers underholdning baseret på sang, 
dans og cirkusartisteri og ikke mindst natklubben, hvor gæsterne kan feste videre efter showets 
afslutning kl. 23.00. 

SKAL VI DRIKKE DUS? 

Søger man på ”julefrokost” på Wikipedia får man bl.a. følgende beskrivelse: 

”[Ved] en julefrokost i forbindelse med arbejdet (…) spiser man sammen og kommer hinanden mere 
nær og "drikker dus" mere end på andre tidspunkter af året. (…) Julefrokoster er nærmest blevet en 
fast bestanddel på arbejdsmarkedet i mange virksomheder.” 

Nu er Wikipedia måske ikke altid den mest pålidelige kilde, men netop denne beskrivelse passer nok 
meget godt til vores forestilling om en dansk firmajulefrokost. 

Julen er danskernes højtid og forretningsmæssigt er det også mange virksomheders højsæson. Det 
gælder også i Wallmans Cirkusbygningen, hvor der i november og december er skruet op for det hele. 
Der er flere showdage, flere tjenere på arbejde, der bliver gået flere skridt og gæsterne tager for sig af 
retterne, -især de våde varer! 

Bare for sjov har vi listet lidt talfakta på danskernes julefrokoster i Wallmans Cirkusbygningen 2014: 

I november og december i Wallmans Cirkusbygningen…. 

… er der gennemspillet 33 shows, svarende til 132 timers underholdning 

… er der blevet spist af mere end 80.000 tallerkner 

… har der været 752 tjenervagter 

… går en tjener 24.453 skridt, svarende til 16 km. på én vagt 

… er der drukket mere end 4.000 liter kaffe 

… er der spist 1,4 ton andebryst 
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… er der drukket mere end 15.000 liter alkohol i form af øl, vin, cocktails, drinks mv. 

Velbekomme og rigtig glædelig jul! 

 

Information: 

Wallmans show spiller frem til juni 2015. Se mere på www.wallmans.dk 

For yderligere information kontakt Christine Nielsen på mail christine.nielsen@wallmans.com eller 

telefon 33 18 15 20. 


