Julen på 7A Posthuset
Fira in julen tillsammans med kollegorna och anordna årets julfest i 7A
Posthusets storslagna och historiska miljö. Julbordet serveras i
spektakulära Orangeriet, ett atrium som bjuder på en maffig takhöjd och
tegelklädda väggar. Skåla in kvällen med ett glas mousserande vin och
tilltugg för att sedan slå er ner för att avnjuta ett klassiskt julbord.
Årets julbord består av klassiska rätter framtagna av våra duktiga kockar
från Erssons Fisk & Deli. Som ett sött avslut serveras dessert och kaffe.
Välkommen till 7A Posthuset!

Pris från
995 SEK/person

Julbordspaketet
Pris: 995 SEK/person. I paketet ingår:
Gemensam julbordsbuffé uppdukad i Orangeriet, serveringspersonal, obemannad garderob,
städning och julig loungemusik. Paketpriset är baserat på tiderna 18.00 – 00.00. Samtliga
priser är angivna exklusive moms. Paketpriserna gäller för sällskap från 40 personer. Med
reservation för ändringar.

Julbordsmeny
Kalla rätter

Inlagd sill, senapssill, västerbottensill,
Vodka limesill & champagnesill
Gravad- & färskrökt lax
Griljerad julskinka

Örtagårdssås
Grov senap
Sötstark senap
Varma rätter

Ägghalvor med majonnäs & räkor
Varmrökt laxsida
Inlagd stekt strömming
Västerbottenpaj
Fisk & skaldjursterrine

Jansons frestelse
Köttbullar
Prinskorv
Revbensspjäll
Dillkokt potatis

Skagen- & gubbröra
Trädgårdssallad
Rödbetssallad
Sillsallad
Cheddar- & blåmögelost

Desserter
Saffranspannacotta med mandelflarn
Glöggkokta körsbär med lättvispad grädde
Fruktsallad med citrongräs

Knäckebröd, mjukt bröd & pepparkakor

Chokladkaka med whiskeychokladmousse

Såser
Hovmästarsås
Romsås

Tillägg
Dryckespaket

320 SEK

Glas vin
Julöl
Snaps, 5 cl

90 SEK
75 SEK
95 SEK

1 glas mousserande vin med tilltugg. 2 glas vin/öl,
mineral- & stilla vatten samt kaffe/te.

Festpaket från 10 000 SEK
Ingenting höjer feststämningen som riktigt bra underhållning. Vi rekommenderar gärna DJ eller
liveband som ser till att festen blir en kväll gästerna sent ska glömma! Har ni en egen idé om hur ni
vill spendera kvällen? Hör av er till oss så hjälper vi er att förverkliga den! I festpaketet ingår separat
lokal för fest och dans med ljud, ljus och bar mellan klockan 22.00 – 01.00 med vakt.

Samtliga priser är angivna ex moms, per person eller glas och
baserade på minimum antal 40 personer.
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