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JULBORD
Glögg, julbord och kaffe 

624 kr/person ex. moms (695 kr inkl. moms)

JULBORDSPAKETET
Glögg, julbord, 1 julöl klass III, snaps, kaffe och avec 

795 kr/person ex. moms  (912 kr inkl. moms)

JULBORD MED UNDERHÅLLNING!
Välkommen till en guldkantad jul på Grand Hotel. I tider när inget är sig likt vill vi på Grand ändå hålla så mycket 

på traditioner som det går och ge våra julbordsgäster något de känner igen. Vi vet att vår julbordsbuffé är 
mycket uppskattad och erbjuder därför även i år alla julens favoriter på buffé.

Vi börjar kvällen med glögg och skönsång. Underhållningen för kvällen kommer du att känna igen från tidigare år 
- våra husartister Ronnie och Andrea. Vi utlovar vällagad mat, härlig musik och mysig julstämning.

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER I ÅR - BOKA ER PLATS REDAN IDAG!
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar ansvar för att skapa en trygg julbordsmiljö.
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Välkommen att dela julstämningen på Grand Hotel Matsal & Bar. Exklusivt i Festvåningen eller 
traditionellt i Grands matsal – lunch eller kväll. Vårt kreativa kök bjuder på delikatesser såsom heminlagd sill 

och handrullade köttbullar samt moderna överraskningar och nya vegetariska rätter. 

Boka bord för ditt sällskap redan nu och upplev ett guldkantat julbord i klassisk hotellmiljö!

JULBORD FESTVÅNING Glögg, julbord och kaffe. 545 kr/person 
ex. moms (626 kr inkl. moms)

JULBORDSPAKETET FESTVÅNING Glögg, julbord, en julöl klass III, 
snaps, kaffe och avec. 695 kr/person ex. moms (819 kr inkl. moms)

LUNCH 395 kr ex. moms  (442 kr inkl. moms)

KVÄLL 465 kr ex. moms  (524 kr inkl. moms)

PRIS 325 kr ex. moms (364 kr inkl. moms)

Julbord i Festvåningen
Under kristallkronorna i hotellets stolthet Alströmersalen får varje fest en 
guld kantad stämning. Vi skräddarsyr ert program och hjälper er att boka 
underhållning efter önskemål. Upp till 180 gäster i samma lokal. 
Minimum 60 personer.

Grands Lilla Julbord
Ett noga urval av julbordets delikatesser såsom inlagd sill, lax, kallskuret, 
julens varma och ris à la Malta. Lättöl eller vatten samt kaffe med julgodis.  
Minimum 30 personer. Är ni färre gäster i ert sällskap vänligen kontakta oss för eventuella 
speciallösningar vid redan uppbokade tillfällen. Tillgänglig för bokning 30/11-19/12. 

Jullunch på Grand
Liten förrättsbuffé med sill, lax och kallskuret, julinspirerad varmrätt  
– kockens val, ris à la Malta med bärcoulis. Lättöl, mineralvatten eller  
julmust samt kaffe med pepparkakor.
Tillgängligt för bokning måndag–fredag 30/11-18/12.


