
Villa FloraVilla Flora  
Juletider

Grötfrukost | Värmande lunch | Julmiddag
Erhåll 15% rabatt när ni bokar ert julpaket före den 30 oktoberErhåll 15% rabatt när ni bokar ert julpaket före den 30 oktober

5/11–20/12





Villa Flora
Levande ljus i mörkret, 

doften av jul, harmoniska 
toner och mat med hjärta 

En stund tillsammans



God Jul och Välkommen in i värmen
Vi tycker om julens goa matstunder och det tror vi också ni gör. Därför vill 
vi att ni i goda medarbetares lag ska få välja den del av julmaten som ni 

tycker om bäst, för att tillsammans tacka av det gågna året.

Villa Flora är en rogivande plats med hög mysfaktor och är som gjort för 
att dela fina stunder. Beläget i Svärtinge nära Norrköping med utrymme 
sällskap om 12-40 personer. Ni får en del av restaurangen reserverad 

exklusivt för ert sällskap. 

Vår kock Jesper lagar mat med hjärta och gärna med lokala ingredienser. 
Spendera kvalitetsjuletid tillsammans och välj mellan alternativen 

grötfrukost, en värmande lunch eller julmiddag.





Villa Floras julpaket 2020

Erhåll 15% rabatt när ni bokar ert julpaket före den 15 oktoberErhåll 15% rabatt när ni bokar ert julpaket före den 15 oktober

Juletider

08.00-17.00   Grötfrukost   

11.00-14.00   Värmande lunch 

17.00-23.00   Julmiddag  

Pris ink moms från

290 kr

340 kr

840 kr



Grötfrukost | 08.00-10.00 | 12–40 deltagare

Detta ingår

Pris 290 kr. Gäller för 12–40 deltagare. Priserna är angivna per person och ink moms.

· Risgrynsgröt, smörgås med julpålägg, Billbäcks äppelmust, sötsaker, kaffe/te

· Mysstämning deluxe med tända ljus, lugna jultoner ur högtalarna och kryddiga dofter

· Blommiga bordsdekorationer

· Del av restaurangen reserverad för just ert sällskap

· Iordningställande och efterföljande städning



Värmande lunch | 11.00-14.00 | 12–40 deltagare

Detta ingår

Pris 340 kr. Gäller för 12–40 deltagare. Priserna är angivna per person och ink moms.

· Jultallrik, bröd och smör, bordsvatten/äppelmust/lättöl, sötsaker, kaffe/te

· Mysstämning deluxe med tända ljus, lugna jultoner ur högtalarna och kryddiga dofter

· Blommiga bordsdekorationer

· Del av restaurangen reserverad för just ert sällskap för en 2-timmarssittning

· Iordningställande och efterföljande städning.



Julmiddag | 17.00-23.00 | 12–40 deltagare

Detta ingår

Pris 840 kr. Gäller för 12–40 deltagare. Priserna är angivna per person och ink moms.

· Glögg med tilltugg vid ankomst

· 3-rätters julmiddag, bröd och smör, bordsvatten, sötsaker, kaffe/te

· Mysstämning deluxe med tända ljus, lugna jultoner ur högtalarna och kryddiga dofter

· Blommiga bordsdekorationer

· Del av restaurangen reserverad för just ert sällskap under hela kvällen

· Iordningställande och efterföljande städning.



Julmiddag | Dryckeslista

Lilla dryckespaketet | 205 kr. 

Stora dryckespaketet | 390 kr. 

· 4cl ekologisk snaps

· 4cl ekologisk snaps

· 1st 40cl julöl eller glas vin

· 2st 40cl julöl eller glas vin

· 4cl avec

Nedan har vi listat våra två dryckespaket som går att kombinera med julmiddagen. Vi har även en dryckeslista 

där det går att beställa dryck på glas och flaska.


