
Vážení přátelé, dovolujeme si Vám a Vašim přátelům nabídnout nevšední posezeníVážení přátelé, dovolujeme si Vám a Vašim přátelům nabídnout nevšední posezeníVáž í řá lé d l j i Vá V ši řá lů bíd š d í í

u pravé švédské vánoční hostiny s nabídkou pravých švédských specialit.u pravé švédské vánoční hostiny s nabídkou pravých švédských specialit.

Vhodné jako vánoční večírek.Vhodné jako vánoční večírek.

www.scandiaczech.czwww.scandiaczech.cz

CO JE JULBORD?CO JE JULBORD?

Julbord představuje skutečné gurmánské hody s teplými i studenými laskominami. Tato vánoční bord představuje skutečné gurmánské hody s teplými i studenými laskominami. Tato vánočníJulbord představuje skutečné gurmánské hody s teplými i studenými laskominami. Tato vánočníJulbord představuje skutečné gurmánské hody s teplými i studenými laskominami Tato vánoční

hostina je ve Švédsku velmi oblíbená nejen kvůli jídlu, ale i atmosféře, kterou vyvolává posezení e ve Švédsku velmi oblíbená nejen kvůli jídlu, ale i atmosféře, kterou vyvolává posezeníhostina je ve Švédsku velmi oblíbená nejen kvůli jídlu, ale i atmosféře, kterou vyvolává posezeníhostina je ve Švédsku velmi oblíbená nejen kvůli jídlu ale i atmosféře kterou vyvolává posezení

s přáteli. Ve Švédsku se podává např. pečený krocan, velká šunka, masové kuličky, sledi, tresky, přáteli. Ve Švédsku se podává např. pečený krocan, velká šunka, masové kuličky, sledi, tresks přáteli. Ve Švédsku se podává např. pečený krocan, velká šunka, masové kuličky, sledi, tresky,přáteli Ve Švédsku se podává např pečený krocan velká šunka masové kuličky sledi tresky

vepřová žebírka, vejce na tvrdo s kaviárem, masové karbanátky, rýžová kaše se smetanou, vánoční epřová žebírka, vejce na tvrdo s kaviárem, masové karbanátky, rýžová kaše se smetanou, vánoční vepřová žebírka, vejce na tvrdo s kaviárem, masové karbanátky, rýžová kaše se smetanou, vánočnívepřová žebírka vejce na tvrdo s kaviárem masové karbanátky rýžová kaše se smetanou vánoční

perníčky, marcipánové bonbóny, karamelky a nugátové kuličky, atd. ...perníčky, marcipánové bonbóny, karamelky a nugátové kuličky, atd. ...
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Každý pátek a sobotu Každý pátek a sobotu

Akce probíhá od 7. 12. 2019  - 4. 1. 2020Akce probíhá od 7. 12. 2019  - 4. 1. 2020

JAK SI REZERVOVAT ČAS A DEN?JAK SI REZERVOVAT ČAS A DEN?

Během 2 hodin, které si pro posezení rezervujete,Vám nabídneme opravdový gurmánský zážitek. Během 2 hodin, které si pro posezení rezervujete,Vám nabídneme opravdový gurmánský zážitekBěhem 2 hodin, které si pro posezení rezervujete,Vám nabídneme opravdový gurmánský zážitek.Během 2 hodin které si pro posezení rezervujete Vám nabídneme opravdový gurmánský zážitek

Pro začátek počítáme s pořádáním večerů v pátek a v sobotu (švédský stůl je možné objednat Pro začátek počítáme s pořádáním večerů v pátek a v sobotu (švédský stůl je možné objePro začátek počítáme s pořádáním večerů v pátek a v sobotu (švédský stůl je možné objednat Pro začátek počítáme s pořádáním večerů v pátek a v sobotu (švédský stůl je možné objedn

i na jiný den).i na jiný den).

Posezení je ideální pro rodinu a přátele. Posezení je ideální pro rodinu a přátele.

Vhodné i jako firemní vánoční večírek - v takovém přípradě lze čas i skladbu jídel upravit.Vhodné i jako firemní vánoční večírek - v takovém přípradě lze čas i skladbu jídel upravit.Vh d é i j k fi í á č í čí k k é ří dě l č i kl db jíd l

CO VÁM NABÍZÍME?CO VÁM NABÍZÍME?

My Vám takové pohoštění nabízíme obdobnou formou, kde Vám připravíme jak studené pokrmy 

(např. pravá švédská paštika, sledě v hořčičné nebo rajské omáčce, losí salám, pravou švédskou 

šunku s hořčicí, salát z červené řepy, okurkový salát Bostongurka), tak i teplé pokrmy (např. masové 

kuličky Köttbullar, teplé párečky, gratinované brambory, rýžovou kaši s mandlí, kdo jí najde bude mít 

celý rok štěstí) a mnoho jiných vybraných specialit dovezených přímo ze Švédska.

Rezervace: tel.: 483 316 235, mob.: 602 402 099, Rezervace: tel.: 483 316 235, mob.: 602 402 099,
e–mail: info@scandiaczech.cze–mail: info@scandiaczech.cz



CO VÁS ČEKÁCO VÁS ČEKÁ

Welcome drink:Welcome drink:
tradiční nápoj Glöggtradiční nápoj Glögg

perníčky Pepparkakorperníčky Pepparkakor

Studená kuchyně:Studená kuchyně:
sledi (v tomatové  nebo hořčičné omáčce)sledi (v tomatové  nebo hořčičné omáčce)

vánoční paštika Julpatévánoční paštika Julpaté
knäckebrot WASAknäckebrot WASA

slané másloslané máslo
brusinkybrusinky

plněná vejceplněná vejce
salát z červené řepy salát z červené řepy 

okurkový salát Bostongurkaokurkový salát Bostongurka

Teplá kuchyně: Teplá kuchyně:
norský losos na citrónovém pepřinorský losos na citrónovém pepři
švédská vánoční šunka Julskinkašvédská vánoční šunka Julskinka

masové kuličky Köttbullarmasové kuličky Köttbullar
párečky Prinskorvpárečky Prinskorv

gratinované bramborygratinované brambory

Dezert:Dezert:
rýžová kaše rýžová kaše

s mandlí a marmeládous mandlí a marmeládou

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE 

OCHUTNAT ŠVÉDSKO!
Kč / osoba
Kč / osoba399,-
CenaCena


