
Yihaa!

 Det ökända julbordet på River Restaurant är som alltid  
ett eftertraktat byte och årets julshow är något i hästväg!  
Låt oss presentera A Country Christmas Most Wanted där  
vi laddar upp inför julen med dynamitpulver och bjuder på  
show, musik, sång – och linedance kryddat med cancan. 

Welcome  y’all!
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BEGRÄNSAT ANTAL DATUM: 21 november-21 december
För förfrågan & bokning, ring 031-51 00 00 eller maila jul@riverrestaurant.se 

 Alla priser är angivna inklusive moms 

Inför årets julbord har vi sadlat om och hela River Restaurant har  
förflyttat sig till vilda västerns värld – där lassot fångat in countrymusiken. 
Den proffsiga showgruppen Appearance har putsat cowboyskorna och 
bjuder på klassiker från Dolly Parton & Kenny Rodgers, Shania Twain, 
Emmylou Harris, Johnny Cash och Bon Jovi, för att bara nämna några. 

Saloonen har redan nu slagit upp dörrarna för bokning av  
årets julbord. Vi lovar att bjuda på en fantastisk kväll då du  

garanterat inte kommer att kunna sitta stilla!

Tips: För större gruppbokningar måndag-onsdag hjälper vi gärna till att boka på vår julshow exklusivt

• Välkomstglögg, på utsidan vid bra väder
• Hemlagat julbord to die for
• Frossa i godsaker från vårt ökända dessertbord
• Show- & sångkavalkad med fantastiska Appearance på scen
• En chans att ge sig hän på dansgolvet, DJ live på plats
• Klä dig festligt – eller varför inte i country-/western-tema?
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VÄLJ DET FESTPAKET SOM PASSAR DIG:

• FREDAGAR: 1050 KR

• TORSDAGAR & LÖRDAGAR: 950 KR
• Den omtalade övervåningen med  
 panoramautsikten, 200 platser

• Från kl 18.30 till 01.00 (02.00 fredagar) 

• FREDAGAR: 1050 KR

• TORSDAGAR & LÖRDAGAR: 950 KR
• Entréplan med den nybyggda glasverandan  
 direkt på vattnet, 80 platser

• Från kl 19.00 till 01.00 (02.00 fredagar)

TOP FLOOR SALOON

BEGRÄNSAT ANTAL DATUM: 21 november-21 december
För förfrågan & bokning, ring 031-51 00 00 eller maila jul@riverrestaurant.se 

 Alla priser är angivna inklusive moms 

Önskas julbord utan show finns vår separata matsal plan 1 tillgänglig att boka för sällskap mellan 20-50 gäster,  
pris torsdagar & lördagar 650 kr samt fredagar 750 kr

THE SEA VERANDA

WYATT SLURP

• 1 glas mousserande vin vid ankomst

• 2 öl 50 cl eller 2 glas vin

• 1 snaps på flaska ur kollektionen, 5 cl

375 KR
BUFFALO THRILL

• 1 glas mousserande vin vid ankomst 

• 3 öl 50 cl eller 3 glas vin

• 1 snaps på flaska ur kollektionen, 5 cl

• Dryckespolett att nyttja i baren för 
 öl/vin/standarddrink/avec 4 cl

499 KR

DRYCKESPAKET


