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

Silverpaketet

Bronspaketet

Minst 10 personer

Minst 10 personer

Minst 10 personer

(valfri)
• Konferens (valfri)
• Konferens
Endurance Race • Gokartrace: Globen Race
• Gokartrace:
eller Grand Prix race
• Prisutdelning
(beroende av gruppstorlek)
• Julbord inkl. kaffe
• Prisutdelning
• Julbord inkl. kaffe

898 kr*/pers.

(valfri)
• Konferens
inkl kort Gokartrace
• 3-kamp
• Prisutdelning
• Julbord inkl. kaffe

652 kr*/pers.

775 kr*/pers.
Tillval:

Stora dryckespaketet

Lilla dryckespaketet

st öl/vin/cider
• 2Nubbe
• 5 cl • Avec 4 cl

st öl/vin/cider
• 1Nubbe
• 5 cl

350 kr*/person

160 kr*/person

* Moms tillkommer på alla priser

VÅRT JULBORD 2022
Gokarts fartfyllda sill med renkött, lingon & enbär
Klassiska löksillen
Krämig örtmarinerad sill (L)
Ägghalvor med kryddig majonnäs & rom - auruga
Kokt delikatesspotatis med dill & flingsalt
Gravad lax med Norrlands akvavit, citron, örter & hovmästarsås
Senapsgriljerad julskinka med skånsk- & originalsenap
samt äppelmos med stjärnanis
Julköttbullar med persilja, 100% nötkött
Gluten- & laktosfria prinskorvar med gräslök
Riktigt klassisk Janssons frestelse (L)
Rödbetslaw med äpple
Julost med grönt & godis (L)
Julbröd & julknäcke med smör & färskost (G&L)

EXTRA PAKET-TILLVAL
FISKPAKETET 199 KR* PP
Varmrökt lax med fänkål
Matjessill med gräddfil och rödlök/gräslök (L)
Lutfisk med vit sås och kryddpeppar (L)
KÖTTPAKETET 199 KR* PP
Rökt fårfiol med picklade grönsaker
Glaserade revbensspjäll
Julkorv örter

VEGETARISKA PAKETET 199 KR* PP
Rostad blomkål med tranbär
Skivad marinerad rotselleri med julmustsås och rostade mandlar
Grillad zucchini med äppelmust och dill
Vegetariska bullar med örter

LÄGG TILL NÅGOT EXTRA GOTT:
Stockholmssill, 24 kr*
Senapssill, 24 kr*
Sherrysill, 24 kr*
Saffranssill, 24 kr*
Sill med rostade mandlar, 24 kr*
Currysill, 24 kr*
Skagenröra i kopp med löjrom, dill & citron, 52 kr*
Inkokt lax, 52 kr*
Glögg & peppargravad lax, 52 kr*
Gubbröra på toast, 52 kr* (G)
Rökta räkor, 32 kr*
Gravat hjortkött, 54 kr*
Rullsylta, 32 kr*
Kalvsylta 32 kr*
Julpastej, 32 kr* (G)

VÄLJ TILL DESSERT:
Rocky road mousse (Chokladmousse med godis), 39 kr* (G&L)
Jultårta (röd marzipan) 499 kr* 10 personer (G&L)
(G) = Innehåller gluten (L)= innehåller laktos
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Rökerigatan 23 (T Globen, bredvid Tele2 Arena) • 08-744 41 00 • info@gokartstockholm.se • www.gokartstockholm.se

