
ETT FÄNGSLANDE 

JULÄVENTYR!

Alcatraz passar dig som vill göra något extra av årets julbord.  
Vi fyller det inte bara med klassisk julmat, utan även med spännande äventyr 

och heta dueller. Vi har satt ihop julpaket som passar alla sällskap. 

Låt julen ta fart hos oss.

Utöver det klassiska julbordet inkluderar 
paketet en 3-kamp i bowling, shuffleboard 

och Prison Island. Paketet passar utmärkt för 
företag och större sällskap. 

Pris 649 kr/person (572 kr exkl. moms)  
Min 40 personer mån-tors

(inkl. en aktivitet) 
Utöver det klassiska julbordet ingår Prison 

Island. Målet är att samla så många poäng 
som möjligt i de 32 olika cellerna. Ni som lag 
(3-4 personer) genomför utmaningar som 
tränar både kommunikation och team- 

building - samtidigt som det ger gruppen  
en spännande upplevelse tillsammans. 

Pris 579 kr/person (516 kr exkl. moms)  
Min 40 personer mån-tors

Utöver det klassiska julbordet inkluderar 
paketet 55 minuters valfri aktivitet där ditt 

sällskap väljer mellan bowling, shuffleboard 
och biljard.

Pris 479 kr/person (427 kr exkl. moms)  
Min 40 personer mån-tors

(utan aktivitet)
Julbord serveras mellan 1-11 december.  

Min 40 personer mån-tors  
inget minimum antal fre-lör. 

Pris 399 kr/person (355 kr exkl. moms)  
Min 40 personer mån-tors

Lilla dryckespaketet 
 1 st Julöl 50cl flaska/lager 50cl, 1 st 4cl valfri 

snaps, 1 st glas vin, kaffe/te
255kr/person

 
Mellan dryckespaket 

 1 st Julöl 50cl flaska/lager 50cl, 1 st 4cl valfri 
snaps, 1 st glas vin, 1 st 4cl husets avec, kaffe/te

350kr/person
 

Stora dryckespaket 
 1 glas mousserande, 2 st Julöl 50cl flaska/
lager 50cl, 2 st valfria snaps,1 st 4cl husets 

avec, kaffe/te
515kr/person

 
Alkoholfritt dryckespaketet 

 1 st alkoholfri flasköl 33cl, 1 st glas alkoholfritt
vin/cider/julmust kaffe/te 

129kr/person

STORA JULKAMPEN

JULUTMANINGEN 

JULAKTIVITETEN

KLASSISKT JULBORD

DRYCKESPAKET JULBORD



JULBORD

Senapssill 
Inlagd sill 
Lingonsill 

Kräftströmming 
Asiatisk sill

Gravad lax 
Kallrökt lax 

Varmrökt lax 
Inkokt lax

Mimosasallad 
Legymsallad 

Rödbetssallad 
Sillsallad 

Hovmästarsås 
Äppelmos 

Senap 
Rårörda lingon

Lilltårta
Ägg med skagenröra 

Kalvsylta 
Julskinka 
Lammfiol

Onsalakorv 
Älgkorv

Vörtlimpa 
Hårt tunnbröd

Omelett med champinjonsås 
Rödkål med rivet äpple 

Prinskorv
Kamben

Janssons frestelse 
Köttbullar
Julskinka

 

Mjuk pepparkaka med lingonglasyr
Morotskaka
Cheesecake
Fruktsallad

Ris à la Malta
Dadlar

Diverse godis
Pepparkakor

Ostbord (charkuterier, brie, gräddädel,  
jordgubbar, vindruvor, kex)

BRÖD

VARMT

JULENS DESSERTER

SILL

LAX

SALLADER & SÅSER

PATEÈR & KALLSKURET

KORVAR

alcatraz.nu


