JULEFESTEN
Mørke tider bliver lyse til årets julefest

PRIVAT JULEFEST
Hold årets julefest i eget flot opdækket festlokale hvor der er mulighed
for at hører taler, lave underholdning og selv bestemme musikken.

kl. 18.00 - 01.30

MENU & DRIKKE
Velkomstdrink, den klassiske julebuffet, fri juleøl, alm. øl,
sodavand, hvidvin, rødvin hele aftenen.
Kaffe/te fra buffet sammen med desserter

Kr. 965,00 pr. person (772,00 ex. moms)

TILKØB
Merpris for fri snaps (Linie, Rød Aalborg og Krone)
under middag kr. 120.00 pr. person (96,00 ex. moms)
Merpris for fri house brand spiritus
(rom, gin og vodka) i baren efter middag
kr. 150,00 pr. person (120,00 ex. moms)

DEN KLASSISKE JULEBUFFET
Vores julebuffet er sammensat af gode råvarer med inspiration
fra det klassiske julebord og det gode håndværk

Marinerede julesild med rødløg, karrysalat og kapers
Røde sild i lage med julens krydderier
Rimmet laks med dildcreme og urter
Æg, rejer, citron og mayonnaise
Smørstegte rødspættefilet med hjemmelavet remoulade
Grønkålssalat med appelsin, æble, akaciehonning
Sprødstegt ribbensteg med hjemmelavet rødkål og stegesky
Sprødstegt andelår med brunede kartofler
Medister, sønderjysk hvidkål og grov julesennep
Oste med friske druer
Ris a la mande med lun kirsebær sauce

Kr. 535,00 pr. person | 428,00 ex. moms |
4 timers arrangement i eget lokale

Natmad
Hjemmelavede italienske sandwich

kr. 99,00

Dannske pølser og ostebord med bord og tilbehør

kr. 99,00

Lav selv Hotdogs med ristede pølser og tilbehør

kr. 99,00

Lav selv sliders - med pulled pork, coleslaw og barbeque

kr. 99,00

Pris pr. person

SELSKABSLOKALER
Ved minimum 25 betalende tilbydes et festopdækket festlokale
uden beregning. Ved færre antal vil der være et mindre gebyr.
Juleopdækning, årstidens blomster og lys i stager.

FORLÆNGELSE AF FESTEN
Ønsker i at forsætte festen udover de nævnte tider er dette
naturligvis muligt mod tillæg på kr. 500.00 pr. ½ time pr.
servicemedarbejder. Drikkevarer afregnes efter forbrug.

ANNULLERING & REDUKTION
Se vores annullerings- og reduktionsbetingelser på
www.esbjegpark under fester og selskaber.

INFORMATION
Alle priser er inkl. 25 % moms med mindre andet er angivet.
Alle priser er enten pr. stk. enhed eller pr. person.

Overnatning til festen
Vi tilbyder en god overnatningspris på Hotel Britannia når
festen holdes på Esbjerg Park.

Prislisten er gældende i 2022 og vi tager forbehold for trykfejl og evt.
afgifts ændringer af betydning.

