
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 40 och 80 personer i vår vackra dekorerade festvåning. 
Testa gärna vårt vegetariska julbord!  

Julbord mellan 12.00-15.00 eller 18.00-23.00

Boka på info@evenue.se eller 0708 79 53 22, 0762 75  60 08
Slupskjulsvägen 26 A, Skeppsholmen

Fira julen på Stockholms närmste 
skärgårdsö – Skeppsholmen!



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

Dryckespaket 3 (alkoholfritt)
Glögg, läsk/mineralvatten/julmust,  
kaffe & te med tillbehör
Pris: 90 kr pp

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
Det finns också möjlighet att köpa dryck 
i baren

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

Vegetariskt julbord 90 sek inkl moms 
extra per person

Förlängd sluttid 2500 sek ex moms per 
timme

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

Middagssittning 18.00-23.00, med möjlighet till förlängning
Pris 590 ex moms 660 inkl moms. Beräknat på minst 40 personer

Lunchsittning 12.00-15.00 Pris 490 ex moms 549 inkl moms.
Beräknat på minst 40 personer

— Traditionellt julbord —

— Tillval —

Fira julen på Stockholms närmste 
skärgårdsö – Skeppsholmen!


