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SMAK.
UPPLEVELSE.
TRADITION.

JULBORDSWEEKEND.
Ta med familjen, vänner/bekanta 
eller varför inte arbetskollegorna 
och unna er god mat, trevligt 
umgänge och ett gott skratt i 
december.

Ni bor på anrika Hotel Ullinge 
sagolikt vackert beläget vid 
sjökanten med ett stycke rofylld 
Småländsk natur in på knutarna. 
Se fram mot ett riktigt bra julbord, grymt sköna 
sängar och en hotellfrukost värd namnet!

1425:-
/person i 

dubbelrum

KONFERENS & JULBORD.
Förena nytta med nöje! 

Kontakta oss för en off ert så skräddarsyr vi hela 
vistelsen tillsammans med er.



JULBORD Smak.
upplevelse.
tradition.

Julen är inte bara en högtid eller säsong det 
är en känsla och på Hotel Ullinge har vi den. 
Här pyntas huset med tomtar, granar och 
tända ljus. Brasan tillsammans med glöggen 
värmer i december mörkret.

SILL, JULELJUS & 
JULSTÄMNING.
På Ullinge börjar julen i ute i grillstugan 
med en kopp rykande varm glögg i din 
hand. Välkommen in i värmen, och upptäck 
ett sillbord ögat sällan skådat, med juleljus 
och julstämning ända upp i nock. Våra 
kockar ser till att julbordet blir ett äkta 
Småländskt julbord med hög kvalitet.

UNDERHÅLLNING.
ANKOMSTTID - 18.00-19.30

Ett förstklassigt julbord tillsammans med 

underhållning. En verklig toppenkväll där maten blandas med 

varierad musik innan tempot höjs och det blir full fart och dans!

 18 november - STEFAN AXFJORD, SKOJFRISK TRUBADUR FRÅN VÄSTKUSTEN

 19 november - HENKE STRÖMBERG, SÅNGARE I SCOTTS

 25, 26 NOVEMber - HENKE STRÖMBERG, SÅNGARE I SCOTTS

 2, 3 december - STEFAN AXFJORD, SKOJFRISK TRUBADUR FRÅN VÄSTKUSTEN

 9, 10 december - SÖREN HJALMARSSON, trubadur med härligt drag

 16, 17 december - TOMAS JOHANSSON, svängig underhållning

722 kr inkl. moms   645 kr exkl. moms  
inkl. glögg & kaff e
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DRYCKESPAKET.
2 st 50 cl starköl  136:-

1 st starköl + 1 snaps 4 cl 136:-

2 st starköl + 1 snaps 4 cl 204:-

2 st starköl + 2 snaps 4 cl 272:-

Samtliga priser ex. moms

LUNCHJULBORD.
VARDAG - ANKOMSTTID

12.00-13.30

30 november

1, 2 december
7, 8, 9 december
14, 15, 16 december

436 kr inkl. moms

389 kr exkl. moms

inkl. kaff e

HELG - ANKOMSTTID

12.00-13.30

26, 27 november
3, 4 december
10, 11 december
17, 18 december

506 kr inkl. moms

452 kr exkl. moms
inkl. glögg & kaff e

Pris barn: 25 kr per fyllt år från 4-12 år

Barn 0-3 år äter gratis

KVÄLLSJULBORD.
VARDAG - ANKOMSTTID

18.00-19.30

30 november

1 december
7, 8 december
14, 15 december

554 kr inkl. moms

495 kr exkl. moms

från

389:-

KVÄLLSJULBORD MED
från

645:-

från

495:-

Andra datum och tider vid förfrågan.


