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NYCKELVIKENS 
HERRGÅRD

JULBORD

Nyckelvikens Julbord är inget 
vanligt julbord! Här välkomnas 

ni av mamseller uppklädda i 1700-
tals skrud och bjuds in till Franska 
Salongen där ni serveras en rykande 
hemlagad Bischoff med bas på citrus 
och pomeransfrukter. Medan ni nju-
ter av Bischoffen underhåller Sveriges 
främste Bellmantolkare Thord Lindé 
som inte lämnar någon oberörd.

Nyckelvikens Herrgård, känd från 
TV-Programmen ”Sommarpratarna” 
och ”Historieätarna”, ligger endast 
15 minuter från Stockholms centrum 
men väl där känns det som man rest 
till en annan tid.

Här kan ni förvänta er ett julbord 
med alla de klassiska rätterna och 
nytt är att vi även har en vegansk 
buffé. Här bjuds även vår egen snaps 
gjord på trädgårdens havtorn och 
bli inte förvånad om sällskap un-
der kvällen kommer dansandes och 
sjungandes ”Nu är det jul igen”.

Varmt välkommen att uppleva en jul  
i ”Fanny och Alexanders” tecken!
 
Vårt populära julbord bokas på hem-
sidan eller, om ni är fler än 20 perso-
ner, på info@nyckelviken.com.

på

www.nyckelviken.com
Konferens - Café - Festvåning
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Bokningsbekräftelse Julbord

Datum för julbord: _____________

Produkt (Priser exkl. moms) Pris Antal

Julbord, välkomstdrink samt underhållning 621 kr ______

Dryckespaket:

2 öl, 1 nubbe & kaffe 175 kr ______

2 öl, 1 nubbe, kaffe & port alt. dessertvin 255 kr ______

2 öl, 2 nubbar & kaffe 255 kr ______

2 öl, 2 nubbar, kaffe & port alt dessertvin 325 kr ______

Beställer dryck på plats ______

Betalar på plats ______

Betalar mot förskottsfaktura ______
 

Villkor:

Beställningen skall bekräftas skriftligen till Nyckelvikens Herrgård för att kunna åberopas av Beställaren och står 
som underlag för fakturering. Faktura mailas till beställaren i samband med att vi emottager bekräftelsen. 
Eventuellt resterande kostnader såsom extra kuvert eller dryck i samband med arrangemanget betalas med 
kontokort alternativt enligt överenskommelse med Nyckelvikens Herrgård.

Vi ser fram emot att välkomna er till Nyckelvikens Herrgård!

Ort och datum:   

Företag:   

Organisationsnummer:  Tel nr:  

Fakturaadress:   

  

Speciella kostbehov:   

Vänligen scanna eller fota och returnera till info@nyckelviken.com.
www.nyckelviken.com


