
på mysiga
Vrigstad Värdshus

Julbord

Boka på 
tel 0382- 
57 50 00

julbordsweekend.
För många är det längesedan man umgicks med 
vännerna på den där härliga weekendresan.
Är ni redo för det nu? Vi är redo!

Kom, bo, mys, skratta och låt 
er väl smakas av ett riktigt gott 
småländskt julbord i en skön 
atmosfär. Underhållaren finns där 
i bakgrunden och ni hittar de där 
goa ögonblicken som man lever 
på en lång tid framöver.

1165:-
/person i  

dubbelrum

konferens & julbord.
Förena nytta med nöje! 
Kontakta oss för en offert så skräddarsyr vi hela 
vistelsen tillsammans med er.

Tel 0382-57 50 00
www.hotelvrigstad.se
Info@hotelvrigstad.se



Julbord
På Vrigstad Värdshus tisslas och tasslas det 
inför jul. Jultomtar och personal gör allt för 
att ni ska få njuta av julens läckerheter och 
stämning. Vi välkomnar er med hemlagade 
traditionella rätter, mustiga smaker och 
kryddiga dofter i en fantastisk miljö.

underhållning.
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!

 26, 27 november - Stefan Axfjord, skojfrisk trubadur från västkusten

 3, 4 december - TOFFE från hörnebostrand

 10, 11 december - Henke Strömberg, sångare i Scotts

 17, 18 december - Stefan Herde, underhållaren från Nässjö

595 kr inkl. moms   532 kr exkl. moms  
inkl. glögg & kaffe

Tel 0382-57 50 00
www.hotelvrigstad.se
Info@hotelvrigstad.se

Dryckespaket.
2 st 50 cl starköl  128:-
1 st starköl + 1 snaps 4 cl 128:-
2 st starköl + 1 snaps 4 cl 192:-
2 st starköl + 2 snaps 4 cl 256:- 
Samtliga priser ex. moms

VARDAG KL 12.00-13.30 
1, 2, 3 december
8, 9, 10 december
15, 16, 17 december
380 kr inkl. moms   339 kr exkl. moms
inkl. kaffe

HELGER KL 13.00 
27, 28 november
4, 5 december
11, 12 december
18, 19 december
450 kr inkl. moms  402 kr exkl. moms 
inkl. glögg & kaffe

Pris barn: 25 kr per  
fyllt år från 4-14 år

Barn 0-3 år äter gratis

kvällsjulbord. 

VARDAG 18.00-19.30 
1, 2 december
8, 9 december
15, 16 december
490 kr inkl. moms
442 kr exkl. moms
inkl. glögg & kaffe

från 

339:-

kvällsjulbord med från 

532:-

från 

442:-

Andra datum och 
tider vid förfrågan.

Varmt välkomMEN till 
ett klassiskt SMÅLÄNDSKT 
julbord i Vrigstad!

Lunchjulbord. 
Vi dukar upp till lunchjulbord/jultallrik 
utvalda dagar under julveckorna.

familjejulbord. 
En härlig eftermiddag för gammal som ung. Föräldrarna äter 
från vårt fullskaliga klassiska julbord. Barnens julbord står 
uppdukat med både klassisk julmat, tacos och mycket annat. 
Tomten kommer på besök och pysselverkstad väntar barnen. 

Boka på 
tel 0382- 
57 50 00


