JULBORD PÅ

Hej!
Vår festvåning ligger i vackra och anrika Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand. Med en fantastisk
utsikt över Stockholms stadshus och Riddarfjärden är
det ett perfekt läge mitt i stan med nära till kommunikationer.
Vi gillar att ge service och är flexibla i vårt sätt att
tänka och arbeta. Om ni har några speciella önskemål
försöker vi att tillgodo se dom.
Kontakt:
Joachim Nielsen
Mobil: 070-571 88 53
E-post: info@restaurangmynchen.se
För mer info se www.restaurangmynchen.se
Varmt välkommen med din förfrågan!

Julpaket (sällskap minimum 70 pers)
Julbord 535:- exkl. 12% moms
Dryckespaket 210 :- exkl. 25% moms
Utan snaps 160 :- exkl. 25% moms
DRYCKESPAKET
Fördrink (glögg eller mousserande vin)
2 st 33 cl öl eller vin
Svensk julsnaps 4 cl
kaffe/thé
INGÅR:
lokalhyra, möblering, dukning, servering, bar, städ.
ÖPPETTIDER:
17.30-02.00
Vi står för utskänkning av alkohol. Det går inte att ta
med egen mat eller dryck.
TILLVAL:
PA-ljud & ljus för disco			
Projektor och duk
			
DJ			
			
Bemannad garderob 				
1 timme extra till 03.00 			

3 000 :1 800 :3 000 :16 :2 500 :-

PRISEXEMPEL: (alla priser är exkl moms)

All vår mat är gjord från grunden och varenda liten köttbulle är handrullad
av oss. Laxen gravar vi själa och sillen är inlagd hos oss. Vi tummar inte på
kvalitéten!
Vi ha klassiskt svenskt julbord med sill, lax, köttbullar, Janzons, skinka och allt
där till men har du andra önskemål ska vi försöka tillgodose dom.

JULBORD PÅ

Löksill
Senapssill
Teriyakisill
Drottning Margaretesill
Chili- och ingefära strömming
Curryströmming
3-sorters bröd och smör
Brieost, St: Angur, Comté och Edamerost
Varmrökt lax
Hemgravad lax
Äggtimbal med skagenröra
Hovmästarsås
Pressgurka
Julskinka
Rostbiff
Vildsvinssalami
Viltpaté
Pressylta
Nypongelé
Cornichons
Picklade vinterfrukter och bär
Äpplekompott med tranbär
Rödbetssallad
Hemlagad dijonsenap
Grovkornig apelsinsenap
Hemrullade köttbullar
Prinskorv
Revbensspjäll
Janzons frestelse
Rödkål
Kokt potatis
Ostbricka med kex och fikonmarmelad
Vaniljpannacotta med glögg
Saffranskaka
Fruktsallad med lättvispad grädde
Mörk chokladtryffel
Vit choklad- och kolafudge
Fruktkaka
Vaniljdrömmar
Kolasnittar
Geléhallon
Pepparkakor
Cantuccini

