1 - 22 DECEMBER 2017

JULBORD
på djurgårdsbrunn

Ni välkomnas med vår hemkryddade glögg och de
som vill kan då passa på att pussas under misteln...
I menyn presenterar vi en vägledning om hur och i vilken ordning man bäst
avnjuter julbordets alla läckerheter. Det blir hela nio omgångar om man
vill följa vår lilla guide. Och om minnet skulle svika när det gäller
snapsvisorna tillhandahåller vi givetvis sånghäften.

ÖPPETTIDER

PRIS

DRYCKESPAKET

MÅNDAG - LÖRDAG
Lunch: 11:30 - 16:00
Kväll: 17:00 - 23:00

LUNCH VARDAG
425:-

STARTPAKET 1
1 julöl eller ljus öl
1 snaps (5cl) och kaffe.
216:-

LUNCH LÖRDAG
495:-

SÖNDAG
11:30 - 20:00

SÖNDAG
LÅNGSITTNING
495:-

1 - 22 december

KVÄLL
695:-

ANLÄND TILL JULBORDET I STIL
Varför inte överraska era kolleger eller nära
och kära med ett fartfyllt äventyr innan
julbordet? En RIB-båtstur från Nybrokajen
till Djurgårdsbrunn är en perfekt början på
julfestligheterna!

STARTPAKET 2
1 julöl eller ljus öl
2 snapsar (5cl) och kaffe.
326:Dessa startpaket är endast förslag. Detta
för att förbättra service och förenkla
logistik. Självklart debiteras ni endast för
den dryck som konsumeras. Ett förslag är
att ni t ex beställer paket 1 till samtliga
gäster, och när ni väl satt er till bords så
kommer servisen gå runt för att ta hand
om andra önskemål såsom alkoholfria
alternativ, vin, olika ölsorter osv.

Jul i lusthuset!

ps. Det finns även en täckt taxibåt för er
som vill ha det lite varmare om öronen.
Maila er förfrågan till:
sthlm@moreactivities.se

För julbordsbokning eller vid frågor mejla oss på:
djurgardsbrunn@bockholmengruppen.com

I lusthuset serverar vi inte något
klassiskt julbord, istället serverar vi en
härlig julinspirerad trerättersmeny.
Max antal i lusthuset är 14 personer.
Lokalhyra på 2 000 kr tillkommer.
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PRISER ÄR INK. MOMS. AVBOKNING AV EVENEMANG MÅSTE SKE
MINST SJU DAGAR FÖRE UTFÖRANDETS DATUM FÖR ATT UNDGÅ
DEBITERING. SKER AVBOKNINGEN EFTER DETTA DEBITERAS 500:- PER
BOKAD GÄST. ANTALET KAN JUSTERAS KOSTNADSFRITT FRAM TILLS
TVÅ DAGAR INNAN ANKOMSTTID. BETALNINGSVILLKOR 10 DAGAR.

