
Vi välkomnar er till Kulturfyren med en värmande glögg på kajen innan  
portarna öppnas till festligheterna. Våra julbord är klassiska med höga smaker  
och vacker inramning. Vi erbjuder både lunchsittning och middagssittning för  

grupper mellan 50 och 90 personer i vår vackra dekorerade festvåning. 
Testa gärna vårt vegetariska julbord!  

Julbord dagtid mellan kl 12.00 och 15.00
Julbord kvällstid mellan 18.00 och 00.00

Boka på info@evenue.se eller +46 72-331 34 38
Slupskjulsvägen 26 A, Skeppsholmen

Fira julen på Stockholms närmste 
skärgårdsö – Skeppsholmen!



Livebandskaraoke
Upplev något unikt – sjung karaoke med 
ett liveband! 

Detta är en garanterad stämningshöjare 
som ger er möjligheten att lära känna 
varandra på plan ni inte visste fanns. När 
ni inte orkar sjunga mer så går musiken 
över i klassisk underhållning och dansgolvet 
öppnar sig.
Pris: 45 000 kr

Musikquiz med jultema
En klassiker som både skapar julstämning 
och många skratt.
Pris: 15 000 kr

Luciatåg
Välkomna Lucia och hennes tärnor till 
matsalen under julfesten och njut i ca 10 
minuter av klassiska julsånger som sjung 
á capella.
Pris: 7 000 kr

DJ
Inklusive ljud- och ljusutrustning
Pris: 10 000 kr

Bar
Vi ordnar en betalbar för en minimum 
omsättning på 10 000 kr

Lilla julbordet
Inlagd sill
Senapssill 
Skärgårdssill 
Gräslök, rödlök & gräddfil
Dillkokt potatis

Ägg med räkor & majonnäs
Gin och Enbärsgravad lax
Hovmästarsås

Julskinka Gårdsmärkt
Alsvedsrökt Kalkon
Rödbetssallad
Sötstark senap
Grov senap
Pepparrotscreme, 
Tranbärschutney

Köttbullar
Prinskorv
Rödkål med lingon
Julsallad med grönkål, äpple, brysselkål, 
senap & äppelcider
Janssons Frestelse

Juledamer, Spisbröd, Sillabröd
Smör

Glöggpannacotta
Mörk chokladmousse med polkagrissmul 
Julgodis och kakor

Lunchsittning 3 h: 859 kr pp
Middagssittning: 1159 kr pp
Beräknat på minst 50 personer

Gröna julbordet
Auberginesill m. pomerans och kryddpeppar
Ört och pepparrots sill
Fänkålsgravad morot med hovmästarsås
Potatishalva med  vegan-majonnäs och 
tångrom
Ägg med räkor & majonnäs

Havrepastej med inlagda rödetor
Palsternacksfrestelse med kantareller
Veganbullar
Soyaprinskorv
Oumph-ribs med sirap och ingefära
Mathavre med grönkål, saffran och 
granatäpple
Rostad Blomkål med muscovadosocker 
och hasselnötter
Rödkål  med lingon
Julsallad med grönkål, äpple, brysselkål, 
senap & äppelcider
Rödbetssallad

Veganska ostar
Sillabröd, smör, Fröknäcke
Tomatmarmelad
Chokladmousse och Fruktsallad med 
mandelgrädde
Julgodis 

Lunchsittning 3 h: 754 kr pp
Middagssittning: 1054 kr pp
Beräknat på minst 50 personer

Dryck
Dryckespaket 1
Glögg, 1st 50cl öl och kaffe & te med 
tillbehör. Pris: 125 kr pp

Dryckespaket 2
Glögg, 2 st öl 50cl, snaps 5cl, kaffe & te 
med tillbehör. Pris: 245 kr pp

Tillval
Drinkbiljett för 1 öl 50cl alternativt 
1 vinglas Pris: från 80 kr pp

Stora julbordet
Inlagd sill
Skärgårdssill
Senapssill
Taube sill
Gräslök, rödlök & gräddfil      
Dillkokt potatis

Ägg med räkor & majonnäs 
Gin och Enbärsgravad  lax
Kallrökt lax
Fänkåls & dill inkokt lax
Citron och dillmajonnäs
Hovmästarsås

Julskinka Gårdsmärkt
Rökt Hjortstek
Gustafskorv
Rödbetssallad
Sötstark senap
Grov senap
Pepparrotscreme
Tranbärschutney

Köttbullar Ekologiska
Prinskorv   Ekologisk
Julkryddad Fläsksida
Rödkål  med lingon
Julsallad med grönkål, äpple, brysselkål, 
senap & äppelcider
Janssons Frestelse

Gräddädelost
Cheddarost
Brie ost
Juledamer
Tomatmarmelad
Spisbröd, smör
Sillabröd  

Glöggpannacotta 
Mörk chokladmousse med polkagrissmul
Fransk chokladtårta med vispad grädde
Julgodis och kakor

Lunchsittning 3 h: 1225 kr pp
Middagssittning: 1350 kr pp
Beräknat på minst 50 personer

— Menyer —

— Tillval —


