


Sjung, skrik, vråla och gal in julen tillsammans med världens skönaste all-
sångsledare, Ola Selmén, Nic Schröder och Sissela Benn som Filippa Bark. 
En kväll när du själv står i centrum och kan glänsa över sjö och strand, 
samtidigt som du lockar fram din inre pop- rock- disco- och allsångsstjärna. 
Lägg därtill vårt omtalade stora skånska ”himmlagade” julbord med de 
ädlaste dryckerna och det gottigaste gottebordet för mången glada  
strupar. Dra sedan in på vår pulserande nattklubb Winter Wonderland 
efter showen. En stilla natt? Knappast!

DIREKTÖREN  |  410 KR (inkl. moms) 
2 öl (33 cl) eller 2 gl vin, 5 cl snaps  
5 cl avec och 1 drinkbiljett för en 

drink med 4 cl alkohol

STYCKMÄSTAREN  |  330 KR (inkl. moms) 
2 öl (33 cl) eller 2 gl vin  
5 cl snaps och 5 cl avec 

SLAKTAREN  |  230 KR (inkl. moms) 
2 öl (33 cl) eller 2 gl vin  

5 cl snaps 

VETERINÄREN  |  130 KR (inkl. moms) 
2 öl (33 cl) eller 2 glas vin

LÄRLINGEN  |  60 KR (inkl. moms)  
2 julmust/läsk/mineralvatten 

Garderob

Välkomstglögg

Stort skånskt  
”himmalagat” julbord 

Det gottigaste gottebordet

Kaffe

Julshow med  
Värdens Snabbaste Allsång

Inträde på nattklubben  
Winter Wonderland

I JULSHOWEN INGÅR DRYCKESPAKET

845kr

DATUM: 17 & 18/11, 24 & 25/11 , 1 & 2/12,  8 & 9/12 , 15 & 16/12

18:00 – Midnatt – 03:00 Nattklubb / Winter Wonderland
21:00 - Julshow med Världens Snabbaste Allsång

www.varldenssnabbasteallsang.se

inkl. moms

OLA SELMÉN  NIC SCHRÖDER  SISSELA BENN  FILIPPA BARK  ELTON BOLTON



SKÅNSKT JULBORD

VEGETARISKT JULBORD

All den goa sillen: Skånsk senapssill | Brantevikssill | Löksill | Currysill | Tomatsill | Sherrysill  
Matjessill | Perfekt kokt ägg med stenbitsrom | Janssons godaste frestelse | Potatis så som man 
vill ha den till sillen | Krämig gubbröra | Rödbetssallad på farmors vis | Gravad lax efter konstens 

alla regler med hovmästarsås | Rillette på varmrökt lax, smaksatt med örter och senap.

Vår finaste julskinka med två sorters senap | Slagthusets smakrika lantpaté med  
cumberlandsås och pressgurka | Den där (!) leverpastejen samt leverkorv med knaperstekt bacon

Pepparstekt rostbiff med rostad lök och syltlök | Kallrökt kalkonbröst | Vildsvinskorv á  
la campagne | Våra egna julköttbullar av prima nötkött | Prinskorv av tupp | Vi har också  

bakat 4 sorters bröd och erbjuder även glutenfritt alternativ | Cheddarost, juledamer, stilton, 
brietårta med husets marmelad och smör | Honungs- och ingefärsglacerad skånsk grissida

Rödkål och brunkål som är väldigt gullad med.

Ris á la malta (även laktosfri) med körsbärssås samt Det grandiosa och skamlösa gottebordet!

Senapsmarinerad aubergine och citron- och dillinlagd aubergine | Perfekt kokt ägg  
med tångkaviar | Hanssons godaste frestelse | Potatis så som man vill ha den till sillen

Äggsallad med potatis och lök | Rödbetssallad på farmors vis | Varsamt syrad rödkålssallad  
med äpple och lingon | Apelsin- och kanelsyltade morötter

Husets raraste grönkålspaj | Rostade rödbetor med getost och solroskärnor | Vegetariska 
julköttbullar och prinskorvar | Honungs- och ingefärsglaserade vegmebites | Senapsglaserad 

rotselleri | Rödkål och brunkål som är väldigt gullad med | 4 sorters bröd, vi erbjuder även  
glutenfritt alternativ | Cheddarost, juledamer, stilton, brietårta med husets marmelad och smör.

Ris á la malta (även laktosfri) med körsbärssås samt Det grandiosa och skamlösa gottebordet!


