Julen

på Sabis Haga Saluhall

Bjud era medarbetare
på en riktigt god jul
Snart är julen här och för oss på Sabis betyder det årets bästa
mathögtid! Med våra skräddarsydda koncept hjälper vi er att skapa
oförglömliga stunder tillsammans med era medarbetare. Överraska med
en härlig grötfrukost, anordna en mysig julfika eller slå på stort med ett
klassisk julbord eller sittande julmiddag.

Grötfrukost

Välkomna kollegorna på en mysig grötfrukost. Vi dukar upp i matsalen
med tända ljus och julkänsla. Till tomtegröten ingår skinksmörgås,
kaffe eller te och pepparkaka. Minimum 12 personer.

98 kr

per person

Gör din beställning via mail eller telefon. Alla priser är ex moms
och går att boka mellan 1-22/12
sabishaga@sabis.se | 070-3016520 | www.sabis.se/jul

Julmiddag

Vi dukar upp matsalen till en vacker festmatsal och serverar en julmiddag till
bords med tända ljus och dekorationer. Välj mellan 2- eller 3-rättersmiddag med
julens bästa smaker. Addera det lilla extra och kombinera med underhållning
och barer efter middagen så har du ordnat årets julfest – boka hos oss!

MENY 2-RÄTTERS - 505 kr / per person
Välj en varmrätt och en förrätt eller efterrätt till hela sällskapet.
Minimum 15 personer. Meddela eventuella kostavvikelser.

MENY 3-RÄTTERS - 595 kr / per person
Välj en förrätt, en varmrätt och en dessert till hela sällskapet.
Minimum 15 personer. Meddela eventuella kostavvikelser.

Julkonferens

En konferens vid jul är något alldeles extra. En harmonisk konferens där ni får
tillfälle att summera året, få en försmak av den ledighet som väntar med nära och
kära och en möjlighet att blicka framåt vad som väntar verksamheten nästa år. Låt
oss på Sabis Haga Saluhall göra er julkonferens till en stund av lite extra mys och
avsluta året på ett skönt sätt.

INGÅR I JULKONFERENSPAKETET
•

Förmiddagsfika

•

Lunch - jultallrik

Rågbröd med julskinka och grovkornig senap, fikon med honungsyoghurt, rawboll
med kanel och ingefära, varm äpplemust

•

Eftermiddagsfika

Kaffe/te, härbakad mjuk kaka,
pepparkaka, och glögg med russin och
mandel

Vi serverar en härlig jultallrik till ert
konferensrum

430 kr
per person

Julbord

I slutet av november pyntas matsalen med vackra juldekorationer – allt för
den rätta känslan. Boka företagets julbord i vår härliga Saluhall. Matsalen
rymmer upp till 250 gäster vid sittande bord. Med möjlighet att boka till dj,
belysning och barer ordnar vi en riktigt härlig julfest. Minimum 30 personer.

650 kr
per person

