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.. . Ljungby

”För en riktigt God jul!”

Riktigt God Jul
Gästgivaregården Ljungby
Gästgivaregården Ljungby 
serverar även i år ett Julbord där 
det traditionella får sällskap av 
Gästgiveriets egna specialiteter.

Att äta Julbord på 
Gästgivaregården är en riktig 
upplevelse. Här finns den rätta 
julstämningen som ger dig 
möjlighet att i lugn och ro njuta av 
läckerheter som hör en av våra 
största högtider till.
Vårt signum är Maten, Miljön och 
en personlig Service kryddad med 
en stor portion Omtanke.
Kakelugnar, varm glögg, utsökt 
mat och allt annat som hör julen 
till. Även Tomten är vaken.

Varmt
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Familje Julbord
En Julig Familjesöndag
Barn äter för 10kr per år 

upp till 12 år
Vi tycker det är viktigt att hela 
Familjen kan gå ut och äta 
tillsammans. Därför har vi valt att 
under julbordsperioden erbjuda 
två Familjejulbord med extra 
mycket Tomtebesök. Under våra 
Familjesöndagar serveras 
julbordet från kl.13.00 då våra 
mindre gäster oftast är pigga och 
hungriga. Ett perfekt tillfälle att 
bjuda med släkt, familj och vänner 
för ett Gott och Vällagat Julbord i 
en riktigt mysig och julpyntad 
Gästgivaregård. Dessutom har 
Tomten lovat ta emot önskelistor 
från alla barn och samtidigt dela 
ut en julig överraskning.

Söndag
9 December&

16 December
Pris:
Familjejulbord Söndag

595kr
Inkl: Moms

2018

Med Glögg
och Kaffe

Julbordför hela
Familjen
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Hela huset fullt med Julmat
Boka vårt Traditionella Julbord
Njut av ett klassiskt Julbord 
uppdukat i olika rum.
Sill-rummet är en god start på 
julbordsturen och bjuder på hela 
21 sorters sill. Men även ett brett 
utbud av lax, makrill, patéer och 
många andra av havets 
julbordsklassiker.

Charketuri-rummet erbjuder 
kallskurna delikatesser med allt 
ifrån den klassiska Julskinkan till 
varmrökt vilthjärta. Självklart 
finns här även julens syltor, 
korvar, patéer och tillbehör som 
sju sorters senap.

I Köket dukar vi fram våra 
varmrätter med julens klassiska 
köttbullar, Janssons Frestelse, 
Småländska Kroppkakor och 
mycket mer som hör ett riktigt 
Småländskt Julbord till.

Dessert-rummet erbjuder 
högklassig konfektyr som knäck
ischoklad, olika sorters och fudge.
Här finns även klassiker som
Ris a´la Malta , äppelkaka,
chokladfudgekaka och
riktig Småländsk Ostkaka.

Pris:
Stora Traditionella Julbordet

595kr
Inkl: Moms

Med Glögg
och Kaffe

”För en riktigt God jul!”

21Sorters
Sill

GästgivarJul!
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Vår populära Jul-Lunchbuffé
Med det mesta av det bästa

Här kan ni njuta av en mindre 
variant av det klassiska julbordet. 
Men där det ändå finns det mesta 
av det bästa.

Sill, Lax, Korv, Senapsgrilljerad
Julskinka, Janssons Frestelse och 
flera andra av Julbordets godaste 
rätter står framdukade på 
Gästgivaregården under lunchtid 
kl.12.00-14.00.

Dessertrummet står också redo 
med söta godsaker till kaffet.

Så bjud med dina Vänner och 
Kollegor så ordnar vi 
Julstämningen och den goda 
maten även under Lunchrasten.

Pris:
Jul-Lunchbuffén

325kr
Inkl: Moms

Med
Kaffe

”För en riktigt God jul!”

En
Julig
Lunch

JulLunchBuffé

Startar
Onsdag 
December

12


