
Annorlunda 
Julfest på Kolsjulet 

En julfest på Kolskjulet innebär så mycket mer än en unik matupplevelse. 
Den historiska lokalen är belägen mitt i city, men tillika i skärgårdsmiljö 
på en plats som är helt och hållet tillägnad ert sällskap. Miljön lyser upp 
med ett stämningsfullt sken i vintermörkret. Ni samlas vid baren för er 
välkomstdrink och bjuds sedan in till lokalen där er julfest väntar. 
Möjligheterna är många och en hög stämning är garanterad oavsett val 
av upplägg med mingel, julbord eller sittande middag. Väljer ni svensk 
tradition med en klassisk julbuffé eller en alpkänsla med fonduegrytor på 
bordet? Är kanske en trerättersmiddag det som lockar er allra mest? 

KLASSISK BUFFÈ & TOMTAR PÅ BORDET, FONDUE-AFTON MED EN LIVLIG 
AFTER SKI ELLER EN TRERÄTTERSMIDDAG  MED VITA DUKAR.  VILKEN JUL ÄR NI?

- TILLVAL - 
AKTIVITET
BAND
TRUBADUR
DJ .....

Så här skulle er kväll kunna se ut. Ni välkomnas till Kolskjulet från klockan 
18.30. Väl inne i lokalen hänger ni av er i den obemannade garderoben. 
Klockan 19.00 bjuds gästerna till bords. Middagsborden är dukade med 
en stämningsfull dekor och gnistrande värmeljus. Isvatten är upphällt vid 
varje kuvert och när alla gäster intagit sina platser serverar vår personal 
det första glaset dryck. Efter att maten är avnjuten bryter ni taffeln, baren 
öppnar med ert alkoholhaltiga sortiment och dansen drar igång till er 
utvalda musik. Klockan 01.00 stänger baren och musiken tystnar medan 
gästerna minglar hemåt i Stockholmsnatten. 
Varmt välkomna till en minnesvärd julfest på Kolskjulet!

Vänliga hälsningar,
Helena Brookfield  -  helena.brookfield@annorlunda.se

    KLASSISKT JULBORD       FONDUE-AFTON       TRERÄTTERSMIDDAG  
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UPPLÄGG  &  MILJÖ
Lokalen Kolskjulet passar bra för alla typer av fester 
och event. En sittande tillställning kan arrangeras 
med upp till 140 gäster och mingel med upp till 150 
gäster. Kolskjulet hyrs ut tillsammans med vår mat 
och personal. Ni är välkomna att ta med er egen  
alkoholhaltiga dryck om ni önskar. Vi justerar gärna 
detaljer så att er julfest speglar era förväntningar till 
fullo. Detta av t.ex. möblemang (loungemöblemang, 
runda bord, ballroom chairs etc.), teknik, specifika 
dekorationer och allt som kan tänkas höra just er till-
ställning till. Meddela oss era önskemål på eventuell 
underhållning och liknande så inkluderar vi kostnad 
även för detta i er offert. Det går självklart bra att 
ordna med underhållning på egen hand om ni skulle 
föredra det.  

JULKÄNSLAN
ELDAR & MARSCHALLER,  
DEKOR, LJUSSÄTTNING, 
LOUNGEMUSIK...

Vad är en Annorlunda Julfest? 
PRISBILD

Lokalhyra (mån - sön) 15,000,- 

Klassiskt Julbord från 800,-

Trerättersmiddag från 960,-

Fondue-afton från 880,-

Moms tillkommer med 12%. 
 
Priserna för mat avser kuvertpris per person 
med reservation för eventuella justeringar 
efter era önskemål. 
Priset inkluderar även grundläggande dekor, 
porslin, linne, personal samt hantering av er 
alkoholhaltiga dryck.
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VÅRT KLASSISKA JULBORD
Annorlundas löksill med anis
Senapssill med finhackad dill
Krämig vodka- och citrussill
Gravad fjordlax, dill & hovmästarsås
Annorlundas varmrökta lax med romsås
Ägghalva med sikromsmousse
Gubbröra med ägg, ansjovis, lök & majonnäs
Fisk- och skaldjurspaté med ramslökssås
Annorlundas rödbetssallad
Griljerad julskinka & sötstark apelsinsenap
Enrisrökt korv från Söderåsen
Julpastej & inlagd gurka
Apelsin- och honungsglazad fläsksida (varma)
Hemlagade julköttbullar (varma)
Prinskorvar (varma)
Janssons frestelse (varm)
Dillkokt potatis (varm)
Vörtlimpa, knäckebröd & smör
Lagrad cheddar
Brieost
Kex, frukt & nötblandning
Mandelmusslor med hallonsylt & grädde

FONDUE - AFTON 
Grönsaks- & köttfond
Oxfilé (vegetariskt alternativ kan ordnas) 
Örtbearnaise, currysås & Rhode island 
Syltlök & cornichons
Champinjoner, paprika, zucchini & blomkål
Saltbakad potatis  
Sallad 
Surdegsbröd & vispat smör 
Äppelstrudel & vaniljgrädde

DRYCK 
I angivna prisexempel är hanteringskostnaden av er egen dryck inräknad. Det innebär att ni 
själva köper den alkohol ni önskar skall serveras. Vi hjälper gärna till med förslag av dryck och 
mängd för inköp. Några dagar innan ert event lämnar ni drycken till oss på Jungfrugatan 19 
för kylning, varifrån vi sedan transporterar den till lokalen. Överbliven dryck kan ni hämta hos 
oss, på samma adress, första vardagen efter eventet. Vi tar självklart även hand om tomglas. 
Föredrar ni att vi köper in er alkoholhaltiga dryck, debiterar vi efter åtgång. 

Menyer 

JULKÄNSLA
Vårt Klassiska julbord erbjuds från 20 november till 23 december.

Välkommen att kontakta mig för visning av lokalen samt bokning! 
Helena Brookfield  -  helena.brookfield@annorlunda.se

TRERÄTTERSMENY
Pepparrotscheesecake med Sikrom, 

syltad rödlök och granolja

  

Rödvinsbräserad oxkind, rödvinssås, rostade 
rotsaker, pärllök samt potatispuré med rökt 

jordärtskocka

  

Lingoncheesecake med pepparkaksströssel

Till samtliga menyer bjuder vi på kaffe & te, mjölk & socker samt julgodis & frukt!


