
Guldpaketet
Minst 10 personer

• Konferens innan race 

• Gokartrace: Endurance Race
eller Grand Prix race
(beroende av gruppstorlek)

• Prisutdelning

• Julbord inkl. dessert & kaffe

825 kr*/pers.

Silverpaketet
Minst 10 personer

• Konferens innan race 
• Gokartrace: Globen Race  
• Prisutdelning
• Julbord inkl. dessert & kaffe

725 kr*/pers.

Bronspaketet
Minst 10 personer

• Konferens innan race  

• 3-kamp inkl kort Gokartrace

• Prisutdelning

• Julbord inkl. dessert & kaffe

599 kr*/pers.

VÅRT JULBORD 2019

Rökerigatan 23 (T Globen, bredvid Tele2 Arena)  • 08-744 41 00  • info@gokartstockholm.se  • www.gokartstockholm.se

Stora dryckespaketet

• 2st Öl III/vin

• Nubbe 5 cl    • Avec 4 cl

320 kr*/person

Tillval:
Lilla dryckespaketet

• Öl III/vin

• Nubbe 5 cl

160 kr*/person

Busstransport och
Trubadur julsånger

• Offert  

* Moms tillkommer på alla priser

Julmingel
Minst 10 personer. Lägg till aktivitet.

Tapas med gravad lax och dillkräm
Tapas med renskavsröra och lingonkräm 

Tapas med fårfiol och piklade grönsaker & silverlök
Liten paj med stjärnanis och västerbottenost

160 kr*/person

Gokarts fartfyllda, snabba sill 
Klassiska löksillen
Stockholms sill

Ägghalvor på grön bädd med löjrom
Kokt delikatesspotatis med dill & flingsalt

Gravad lax med dill och gräslök & hovmästarsås
Senapsgriljerad julskinka med skånsk- & originalsenap 

samt äppelmos med ingerfära

Hjulköttbullar med gräslök 
Glutenfria & laktosfria prinskorvar med persilja

Riktigt klassisk Janssons frestelse (L)
Rödkålsslaw med äpple

Julost & cheddar med grönt (L)
Julbröd & knäcke med smör  (G&L)

Bumpy road, Chokladdessert

Något mer?
Extra sillsort, 19 kr*

Skagenröra i glas med löjrom, dill, citron & fänkålssallad, 39 kr*
Varmrökt lax med gräslök, 42 kr*

Toast gubbröra på mörkt bröd 39 kr* (G)
Skivad fårfiol med inlagda pickles 45 kr*

Julpastej, 19 kr*

(G) = Innehåller gluten   (L)= innehåller laktos

Klicka hä
r

för mer in
fo 

&bokning

Boka ett fartfyllt julbord!

Dags att boka upp årets julbord!
Vi erbjuder tre heta paketlösningar! 
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