Priser:

Julbord på Bockholmen hav & restaurang

Julbord vardag lunch 495 kr
Julbord helglunch 445 kr
Julbord vardagkväll 645 kr
Julbord helgkväll 545 kr
Julbordsbrunch 275 kr (inkl. Presskaffe)

Några detaljer att mysa på inför ert julbordsbesök.
Öppettider
Vi välkomnar er med vår egen hemkryddade glögg och de som vill kan då passa på att
Julbordet
dukas
upp
från
onsdagen den 24 november
pussas under misteln…
till tisdagen den 22 december
Sånghäften erbjuder vi till dem som vill om minnet skulle svika när det gäller snapsvisorna.
I vår meny presenterar vi en vägledning om hur man bäst njuter av bordet,
24 till den 28 november
det blir då faktiskt hela nio omgångar om man vill följa vår rekommendation.
Onsdag till fredag
Kväll: 18.00 -24.00
Vill även påminna er om att ni kan överraska era kolleger eller nära och kära med en frisk
Lördag och söndag
Rib båttur från Nybrokajen till vårt julbord – maila gärna din förfrågan till
Julbordsbrunch: 12.00–16.00
info@nybrovikenrib.com alternativt ring Joakim Linde på 08 655 00 85.
Lördag kväll: 18.00 – 24.00
Söndag kväll = Stängt
30 november till den 1 december
Lunch = Stängt
Kväll: 18.00 – 24.00
Festvåningen:
Minidebitering 20 personer, ingen lokalhyra
Minidebitering 15 personer, 2000 kr lokalhyra
Dryckespaket:
Startpaket 1 190 kr:
1 stor julöl/ljus öl, En snaps á 5 cl, Kaffe
Startpaket 2 280 kr:
1 stor julöl/ljus öl, Två snapsar á 5 cl, Kaffe
Hjärtligt välkomna önskar vi på Bockholmen

2 december till den 5 december
Lördag och söndag
Julbordslunch: 12.00–16.00
Lördag kväll: 18.00 – 24.00
Söndag kväll = Stängt
7 december till den 22 december
Lunch:12.00–16.00
Kväll: 18.00 – 24.00,
Barn: gratis upp till 2 år,
från 3-15 önskar vi 20 kr per fyllt år
Måndag den 29 och 6 december har vi stängt!
Bordsbokning: 08 614 22 00, info@bockholmen.com

Här presenteras en vägledning till hur ni bäst njuter av vårt julbord på
Bockholmen Hav och Restaurang för att bli riktigt mätta och belåtna.
Det kan faktiskt bli hela nio omgångar om ni törs…
Läckerheterna dukas fram i ”köksluckan” så möjlighet till
en fråga eller flirt med kockarna är välkommet!
första rundan
inlagd sill, matjesill, senapsill, currysill, ansjovischeesecake,
ört- och vitlöksgravad strömming, löjromsgravad strömming
cheddarost, gräddfil, potatis till sillen, bröd från Dalarö bageri, färskost
- Nu är det kanske dags för en snapsvisa. Vi hjälper gärna till!
andra omgången
gravad lax med dill, inkokt lax med rödlök, pocherat ägg med räkor
rökt laxfena, rökt makrill, hovmästarsås
tredje
julskinka, julsenap, äpplemos, grönsallad, rökt vildsvinsstek
rödbetsallad, marinerade gröna bönor med pinjefrön
lökkorv, salami, timjansaioli, couscous, rostad tomat
- Sträck lite på benen och stjäl en puss under misteln.
fjärde
kalvleverpastej, anka och fasanpaté, kalvsylta,
pickels, cumberlandsås
femte
lutfisk med tillbehör för den som önskar,
beställs vid bordet och serveras efter ca 20 minuter
- Serveras i småportioner och är underbart god. Prova gärna!
sjätte
helstekt spädgris, inkokt smålök med russin, köttbullar
rådjurskorv, prinskorv, rödkål, baconstekta dadlar
janssons frestelse, julkorv
sjunde
kvibille gräddädel, stilton, chevré, brie
aprikosmarmelad, salta kex
- Lagrad port tycker vi om.
åttonde
apelsin och chokladtårta, glöggcheesecake
äpple- och saffranspaj, fruktsallad, rommarsipan, inkokta päron,
maränger, sticky rice, mandariner
nionde
nougatkrisp, fudge, tryffel
turron, nötter
Med reservation för mindre ändringar...
Har ni svårt att komma på vad ni skall köpa för
julklappar till nära och kära?
Ett tips:
Bockholmens presentkortserbjudande 790 kr
En kärleksfull trerättersmiddag för två personer (värde 1070 kr)

Välkomna till vårt hjärta Bockholmen hav & restaurang

