
GAMMEL 
STRAND

Gammel Strand 34
1202 København K

The mothership of great burgers! 
Det er her det hele begyndte. 

Gammel Strand har det hele:  
privat spiseområde, en opvarmet 
gårdhave og hele to cocktail-
barer. 

Med udsigt til både de skønne 
Københavnske kanaler og til 
køkkenet, where the magic 
happens, er Gammel Strand det 
ideelle sted til frokostmøder såvel 
som middagsselskaber.  

Mulighed for privat spisning og 
udendørs områder, perfekt til 
cocktails i sommersolen. 

OM DENNE RESTAURANT

Projektor
(i restaurant & 
private dining 

room) 

Privat
område

PRIVATE DINING

COCKTAILBAR
KAPACITET OP TIL 

30 GÆSTER

GÅRDHAVEN
KAPACITET OP TIL 

55 GÆSTER
ÅBEN HELE ÅRET 

Cocks & Cows Gammel Strand 
har også en gårdhave til store 
grupper. Den store overdækkede 
udestue er åben hele året, og 
kan nydes selv om vinteren, når 
vi tænder varmelamperne og 
skruer op for hyggen. 

Book gårdhaven og nyd en mid-
dag i det fri for op til 55 gæster. 

Vores cocktailbar serverer ægte cock-
tailklassikere med smagfulde twists og 
barsnacks på et helt nyt niveau. 
Sammen med omgivelserne vil du føle 
dig henført til cocktailbarens guld-
alder. Cocktailbaren er 
beliggende under Cocks & Cows, og 
har dermed også adgang til køkkenet. 

Perfekt til en privat efterfest eller 
pre-dinner cocktails for hele selskabet. 

KAPACITET OP TIL 

195 GÆSTER

Private 
toiletter 

(i cocktail-
baren)

KARAOKE ROOM
KAPACITET OP TIL 

20 GÆSTER

Laderne er Cocks & Cows private spiseområder. Beliggende væk 
fra selve restaurantens siddeområde tilbyder laderne en hyggelig 
atmosfære til både uformelle møder og sales pitches, eller til 
afdelingens aften ude i byen. 

Tag et kig på vores Karaoke Room, fyldt udstyret med skærm, 
mikrofoner og endda en indbygget fadølshane, så I kan fylde 
glassene hele aftenen. 

KONTAKT

Irene Mai
booking@cocks.dk

69 69 60 00

RESTAURANT
KAPACITET OP TIL 

80 GÆSTER

PRIVATE 
DINING ROOM

KAPACITET OP TIL

15 GÆSTER

4 5

Karaoke
room

Find vejKan bookes uden 
for normal 
åbningstid

Gratis WiFi

https://www.google.com/maps/dir//Cocks+%26+Cows+Gammel+Strand,+Gammel+Strand+34,+1202+K%C3%B8benhavn/@55.6778352,12.5766464,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x465253112d531ca3:0x86d7ce710775a125!2m2!1d12.5788351!2d55.6778322!3e0


Cocks & Cows  
Gammel Strand 

 
Gammel Strand 34
1202 København K

Indtag scenen i vores fuldt 
udstyrede Karaoke Room! Du og 
dine gæster kan synge af hjertets 
lyst i jeres eget, private lokale. 

Lokalet har endda en indbygget 
fadølshane, så jeres selskab kan 
smøre stemmebåndene med iskold 
fadøl hele aftenen - helt på egen 
hånd! 

OM DETTE OMRÅDE

Skærm Privat område

BOOKINGMULIGHEDER

Uanset lejligheden, så er I garanteret en 
mindeværdig aften, når karaoke er en del 
af programmet. 

Og hvem ved? Måske har I en hemmelig 
sangstjerne gemt i jeres midte!  

THE KARAOKE ROOM

Vores Karaoke Room er tilgængeligt for booking til 
private arrangementer eller som en del af din regulære 

Cocks & Cows oplevelse. Alt er muligt! 

DRINK & SING 
10 - 20 personer

2 timer

Smør stemmebåndene mens I synger med 2 timers åben 
bar i Royal fadøl fra jeres eget fadølsanlæg, sodavand, 

husets vine i flasker og cocktails serveret i kander; 
Dark 'n' Stormy, Raspberry Gem 2.0 & Gin Hass

Pris per person: 340,-

Tilføj snacks til selskabet med en Snack Attack - Én er 
perfekt til deling mellem 2 personer! 

Onion Rings, Broccoli Tempura & Chicken Wings serveret 
med Cocks' Hot Sauce for 140,- 

2 timers arrangement med mulighed for forlængelse. 

Kontakt Irene Mai. 

EAT - DRINK - SING
10 - 20 personer

2,5 time

Start jeres aften med Treat Yourself menu i 
restauranten, inden I skal synge Karaoke. Treat Yourself er 
All You Can Eat & Drink i halvanden time, så I kan hygge 
jer med middag, inden I begiver jer ind i vores karaoke 

room til en times sangfest. 

Her fortsætter den frie bar i en time med Royal fadøl fra 
jeres eget fadølsanlæg, sodavand, husets vine i flasker 

og cocktails serveret i kander: Dark 'n' Stormy, Raspberry 
2.0 & Gin Hass 

Pris per person: 529,-
mad & drikke ad libitum 1,5 time i restaurant

Karaoke 1 time (inkl. bar)

Mulighed for forlængelse af arrangement: 
Kontakt Irene Mai 

24 25

KONTAKT

Irene Mai
booking@cocks.dk

69 69 60 00

Karaoke
room

Gratis WiFi Find vejEget fadøl-
sanlæg

https://www.google.com/maps/dir//Cocks+%26+Cows+Gammel+Strand,+Gammel+Strand+34,+1202+K%C3%B8benhavn/@55.6778322,12.5766411,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x465253112d531ca3:0x86d7ce710775a125!2m2!1d12.5788351!2d55.6778322!3e0
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