
Møder hos  
Restaurant Kanalen

I det smukke gamle Anneks, er der 
frit udsyn til bjælkerne og højt til 

loftet. Lokalet står smukt og elegant 
med christianshavnerhistorie i 
væggene. Her er hyggeligt og  
uformelt – de perfekte rammer.
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Private møder med  
Christianshavnercharme

Annekset hører til Restaurant Kanalen. Det er et gammelt sejlloft 
med åben pejs og fritlagte bjælker og blot få meter fra Christianshavns 

kanal. At afholde et møde i annekset giver jer tid og ro til fordybelse, 
samtidig med i forkæler jeres ganer med fantastisk 

mad fra Restaurant Kanalen.

Lokalet ligger helt uforstyrret, dog stadig tæt på byen og metro 
men tilpas langt fra storbyens larm. Ved kanalen hersker der en ro, 
som sjældent findes i indre København. Sejl dine gæster til døren 

og nyd Københavns hyggeligste bydel. Et møde hos 
Restaurant Kanalens Anneks er et der huskes.
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Halvdagsmøde med frokost
10-60 deltagere fra kl. 9.00 – 14.00

Pris pr. kuvert 775

Formiddag
Croissant med smør og marmelade, kaffe / the, skåret Frugt, mineralvand & saft

Frokost
2-retters frokost, kaffe / the, mineralvand og saft 

(kan efter aftale & ledighed serveres i restauranten)

Heldagsmøde med frokost
 10-60 deltagere fra kl. 9.00 – 17.00

Pris pr. kuvert 950

Formiddag
Croissant med smør og marmelade, kaffe / the, skåret Frugt, mineralvand & saft

Frokost
2-retters frokost, kaffe / the, mineralvand og saft 

(kan efter aftale & ledighed serveres i restauranten) 

Eftermiddag 
Kaffe / the, skåret frugt, køkkenets søde indslag, mineralvand og saft

Heldagsmøde med middag
10-60 deltagere fra kl. 9.00 – 22.00

Pris pr. kuvert 1.750

Formiddag
Croissant med smør og marmelade, kaffe / the, skåret frugt, mineralvand & saft

Frokost
2-retters frokost, kaffe / the, mineralvand og saft 

(kan efter aftale & ledighed serveres i restauranten) 

Eftermiddag 
Kaffe / the, skåret frugt, køkkenets søde indslag, mineralvand og saft

Middag
Aperitif & Snack, 3-retters menu, vin menu, mineral vand og kaffe / the
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