
Färjeleden 3, Visby.  Bokning: 0498-201280 visby@scandichotels.se 

Läs mer om julbordet på restaurangkoggen.se

Boka: 0498-201280 23 november - 22 december

JULFEST PÅ SCANDIC 
Fira in julen tillsammans med kollegorna!  

Vi ordnar julfesten efter era egna önskemål. Boka hela huset eller sittning i restaurangen. 

På vårt traditionella julbord hittar du klassiska rätter men också inslag av nya spännande 

smaker och fina gröna vegetariska alternativ, alla lagade med omsorg från eget kök. Vårt 
julbord är sammansatt efter våra egna värderingar där sillen är MSC märkt och inlagd efter 

husets egna recept och där flera av produkterna kommer från lokala producenter. Vi värnar 
alltid om de ”gotländska smakerna” producerade hemma på ön. Efter maten kan du ta för  

dig av vårt Fairtrade-märkta kaffe och goda delikatesser från det uppdukade gottebordet.

Boka en festkväll i julmysig miljö, fylld med hemlagade delikatesser för alla smaker.

Större grupper & företag (minst 20 pers.). Alla dagar 23/11-22/12.  Pris 549 kr/pers.

Mindre grupper fredag & lördag 23/11-15/12 med sittningar kl. 17 & kl. 20.  Pris 580 kr/pers.

(Priser inkl.moms.)
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Färjeleden 3, Visby.  Bokning: 0498-201280 visby@scandichotels.se 

Läs mer om julbordet på restaurangkoggen.se

Vuxen 525 kr

Barn 6-13 år 200 kr 

Barn 0-5 år gratis

JULBORDSKVÄLL FÖR STÖRRE GRUPPER & FÖRETAG 
Julbord för större grupper och företag (minst 20 personer) alla dagar 23 nov - 22 dec.   

Pris 549 kr/person (inkl. moms). Möjlighet att abonnera egen lokal mot extra pristillägg. 

För grupper och företag över 40 personer är lokalen inkluderad i priset. 

JULBORD FÖR MINDRE GRUPPER & FÖRETAG
Julbord för mindre grupper och företag (minst 10 personer)

Fredag och lördag 23 nov - 15 dec.

Sittning 1: kl. 17-19.45, sittning 2: kl. 20. Pris 580 kr/person (inkl. moms).

ÖVERNATTNING
Dubbelrum från 790 kr. Enkelrum från 690 kr

Frukostbuffé ingår. (inkl.moms)

RELAXFACILITETER
Relax med bastu och bubbelpool under bar himmel 95 kr/person (inkl.moms)

Bubbelpoolen rymmer 10 p åt gången och är öppen för hotell- och julbordsgäster.

KONFERENSPAKET
Hos oss kan grupper mötas i en avspänd atmosfär med alla bekvämligheter man behöver:

Halvdagspaket från 390 kr/p (inkl.moms) 

Möteslokal halv-/heldag, fikabuffé fm, lunchbuffé inkl. dryck & kaffe/te, fikabuffé em. 


