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Jul med Thörnströms                                                 
 
Det är dags att planera årets julmiddag. Vi har två restauranger att 
erbjuda med olika utbud.  
 
Thörnströms Kök, Teknologgatan serverar komponerade 
avsmakningsmenyer i olika varianter.  
 
Privata Rum, Postgatan erbjuder ett svenskt traditionellt julbord, 
uppdukat i en stämningsfull och hemtrevlig miljö.  
 
Studio Thörnström, Viktoriagatan erbjuder matskola, middag, 
affärslunch och konferens för mindre grupper – allt i slutet sällskap. 
 
Julklapp, förbered dina inköp redan nu!  
 

Julbord  på Privata Rum  
Vi serverar vårt julbord mån-lör från den 23 november – 21 december.  
Vi bjuder på glögg när ni kommer in i värmen.  
 
Lunch  från kl.11:30   mån-fre 442kr          (495kr inkl moms)  
Lunch  från kl.13:00   lör 558kr          (625kr inkl moms)  
Kväll     från kl.18:00  mån-fre 710kr          (795kr inkl moms) 
Kväll     från kl.18:00  lör 710kr          (795kr inkl moms) 
 

Catering  
Ni kan hämta er beställning hos oss eller så levererar vi till er.  
Önskar ni ytterligare hjälp med servering så finns den möjligheten.  
 
Jultallrik  174kr          (195kr inkl moms) 
Julbord ”lilla”  254kr          (285kr inkl moms) 
Julbord stora  424kr          (475kr inkl moms) 
 

Frukost 
Bjud in dina kunder eller medarbetare till julfrukost på kontoret. 
Julfrukost, catering 150kr          ( 168kr inkl moms) 
Leverens inom Centrum 800kr          (1000kr inkl moms)  
Serveringspersonal 350kr / tim  (  437kr inkl moms) 
  

Julklappar 
Delikatesslåda  335kr          (375kr inkl moms)  
Äpplesenap  52,68kr       (59kr inkl moms) 
Förkläde  200kr          (250kr inkl moms) 
Presentkort  valfri valör eller meny 
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Meny på Thörnströms Kök 
4 råvaror - vinter              603kr  (675kr inkl moms) 
Vinmeny             436kr  (565kr inkl moms) 
 
6 råvaror            799kr (895kr inkl moms) 
Vinmeny            612kr (765kr inkl moms) 
 
Kreativ meny i 8 serveringar         1049kr (1175kr inkl. moms) 
Vinmeny            836kr (1045kr inkl moms) 
 

Bokning Privata Rum, Studio Thörnström & Catering 
031-132066 
info@privatarum.com 
 

Bokning Thörnström Kök 
031-162066 
info@thornstromskok.com 
 

 
Välkomna att gästa Thörnströms i Juletid! 

Anne & Håkan 
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