
River Restaurant on the pier • Dockepiren Eriksberg • 417 64 Göteborg

Place your bets. Raise your expectations.  
Enjoy a star sprinkled dinner entertainment  
experience from the vibrant Las Vegas strip.
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“How I wish that there were more
than the twenty-four hours in the day”

Elvis Presley, Viva Las Vegas

Gör dig redo inför en begivenhet utöver det vanliga. 
Inför julen förflyttar sig du och hela River restaurant västerut, 

till drömmarnas och glamourens Las Vegas. 
 

Här väntar underhållning som hämtad från de legendariska 
scenerna längs boulevarden i en intim, exklusiv miljö. 

Tänk The Rat Pack, Celine Dion och Frank Sinatra mixat med 
Shirley Bassey, Beyoncé och Michael Jackson.

 
Det ackompanjeras av det femstjärniga, dignande julbordet, 

som bjuder på både traditionella och nyskapande läckerheter. 
Feeling lucky? Avecen avnjuter du då med fördel i casinot. 

Vi räknar med att fru Fortuna är med dig både vid rouletten 
och vid black jack-borden, innan du slår klackarna i taket och 

dansar in på småtimmarna.

Varmt välkommen till ett elegant och dekadent firande 
med Göteborgs mest magnifika läge vid älvstranden! 

Välj mellan flera spännande show- och festpaket.
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710 SEK exkl. moms/795 SEK inkl. moms
888 SEK exkl. moms/995 SEK inkl. moms
799 SEK exkl. moms/895 SEK inkl. moms 

INKLUDERAR: GLÖGG | JULBORD | KAFFE | DINNER SHOW | DANS & PARTY 
TILLGÅNG TILL CASINO & LOUNGE MED BARPIANIST & GÄSTARTISTER

Onsdagar och torsdagar 18.30–01.00:
fredagar 18.30–02.00:
lördagar 18.30–01.00:

Klädsel: Vi välkomnar dig som omfamnar elegans, dekadens och Las Vegas lite extra!
OBS! Begränsat antal platser | Bokningsförfrågan: hanna@riverrestaurant.se eller ring på 031-51 00 00

 – Mulled wine på utsidan i facklornas sken, om vädret tillåter –
– Top floor dinner show med skyline view –

– Med service i toppklass lotsas du genom kvällen –
– Ta för dig av det omtalade julbordet där allt är hemlagat –

– Frossa i godsaker från vårt magiska dessertbord –
– Appearance underhåller från scenen –

– Las Vegas Dinner show – med nummer av de stora världsartisterna –
– Dansgolv med DJ och liveframträdanden –

– Casino och lounge med barpianist och gästartister på plan 1, från 23.00 –

22 NOVEMBER–22 DECEMBER | 200 PLATSER 

•   Ett glas cava från  
champagnepyramiden Luxor

• Tre öl, 50 cl, eller tre glas vin 
• En snaps, 5 cl, ur kollektionen
•  4 cl avec av husets  

standarsortiment

DRYCKESPAKET BELLAGIO

400 SEK exkl. moms/
500 SEK inkl. moms

DRYCKESPAKET VENETIAN

•  Ett glas cava från  
champagnepyramiden Luxor

• Två öl, 50 cl, eller två glas vin
• En snaps 5 cl ur kollektionen

284 SEK exkl. moms/  
355 SEK inkl. moms

TOP FLOOR
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620 SEK exkl. moms/695 SEK inkl. moms
710 SEK exkl. moms/795 SEK inkl. moms
647 SEK exkl. moms/725 SEK inkl. moms 

INKLUDERAR: GLÖGG | JULBORD | KAFFE | CASINO LOUNGE | BARPIANIST & GÄSTARTISTER

Onsdagar och torsdagar 19.00–01.00:
fredagar 19.00–02.00:
lördagar 19.00–01.00:

Klädsel: Vi välkomnar dig som omfamnar elegans, dekadens och Las Vegas lite extra!
OBS! Begränsat antal platser | Bokningsförfrågan: hanna@riverrestaurant.se eller ring på 031-51 00 00

– Mulled wine på utsidan i facklornas sken, om vädret tillåter –
– Finstämd sittning på nyinvigda glasverandan, entréplan –

– Bar med mäktiga cocktails på menyn –
– Lounge med barpianist och gästartister –

– Ta för dig av det omtalade julbordet där allt är hemlagat –
– Frossa i godsaker från vårt magiska dessertbord –

– Appearance bjuder på nummer av de stora världsartisterna –
– Casino med roulette och black jack från 23.00 –

22 NOVEMBER–22 DECEMBER | 90 PLATSER

•   Ett glas cava från  
champagnepyramiden Luxor

• Tre öl, 50 cl, eller tre glas vin 
• En snaps, 5 cl, ur kollektionen
•  4 cl avec av husets  

standarsortiment

DRYCKESPAKET BELLAGIO

400 SEK exkl. moms/
500 SEK inkl. moms

DRYCKESPAKET VENETIAN

•  Ett glas cava från  
champagnepyramiden Luxor

• Två öl, 50 cl, eller två glas vin
• En snaps 5 cl ur kollektionen

284 SEK exkl. moms/  
355 SEK inkl. moms

CRYSTAL LOUNGE
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513 SEK exkl. moms/575 SEK inkl. moms
580 SEK exkl. moms/650 SEK inkl. moms
513 SEK exkl. moms/575 SEK inkl. moms 

INKLUDERAR: GLÖGG | JULBORD | KAFFE | CASINO LOUNGE | BARPIANIST & GÄSTARTISTER

Onsdagar och torsdagar 18.00–01.00:
fredagar 18.00–02.00:
lördagar 18.00–01.00:

Klädsel: Vi välkomnar dig som omfamnar elegans, dekadens och Las Vegas lite extra!
OBS! Begränsat antal platser | Bokningsförfrågan: hanna@riverrestaurant.se eller ring på 031-51 00 00

– Mulled wine på utsidan i facklornas sken, om vädret tillåter –
– Vår mest intima sittning i avskild miljö på entréplan –

– Mingelmusik –
– Ta för dig av det omtalade julbordet där allt är hemlagat –

– Frossa i godsaker från vårt magiska dessertbord –
– Tillgång till lounge och bar efter middagen –

– Casino med roulette och black jack från 23.00 –

22 NOVEMBER–22 DECEMBER | 50 PLATSER

•   Ett glas cava från  
champagnepyramiden Luxor

• Tre öl, 50 cl, eller tre glas vin 
• En snaps, 5 cl, ur kollektionen
•  4 cl avec av husets  

standarsortiment

DRYCKESPAKET BELLAGIO

400 SEK exkl. moms/
500 SEK inkl. moms

DRYCKESPAKET VENETIAN

•  Ett glas cava från  
champagnepyramiden Luxor

• Två öl, 50 cl, eller två glas vin
• En snaps 5 cl ur kollektionen

284 SEK exkl. moms/  
355 SEK inkl. moms

CLUB ROOM


