
 

Julbordsbokningen har öppnat! 
 

Boka ditt ”chambre separée” - julfest på JERNKONTORET Pris 750 kr/p  

 
Julbord mitt i city i egen lokal d v s du och ditt sällskap disponerar själva lokalen! Nu kan du som företags-
grupp mellan 50-120 personer boka din julfest i vår lokal JERNKONTORET som ligger vid Kungsträdgården mitt 
i city. Du och dina gäster kommer att uppleva en julfest utöver det vanliga i en fantastisk lokal. Vi kan anpassa 
festen efter dina önskemål med underhållning eller andra överraskningar för dina gäster.  
 
Vårt generösa julbord dukas upp med inspirerande dekorationer som gör att dina gäster kommer att trivas. Vi 
kan erbjuda ett vegetariskt julbord om så önskas. Är dina önskemål att frångå det traditionella så finns våra 
omtyckta Vintermenyer. Efter maten kan ni dricka kaffe/te och äta gott från vårt dessertbord. Vill ni fortsätta 
kvällen med dans och bar så finns naturligtvis den möjligheten.  
 

Visning av lokalen 
Kontakta oss för att boka en tid för visning av lokalen. 
 
 

Lokalhyra 8 000 kr för vardagar i december 
I lokalhyran ingår hela festvåningen inklusive garderob, bord, stol, porslin, ståbord, wi-fi, projektor, 
ljudanläggning samt städning. Lokalhyra övriga dagar gäller ordinarie prislista.  
 
 

Egen dryck  
Till Jernkontoret kan du ta med dig egen dryck eller boka något av våra prisvärda dryckespaket  
 
 

Dryckespaket NISSARNA 175 kr/p 
Välkomstglögg med handbakade dinkelpepparkakor, 2 öl/vin/alkoholfritt samt kaffe/te  
 

 

Dryckespaket TOMTEFAR 245 kr/p 
Välkomstglögg med handbakade dinkelpepparkakor, 1 snaps, 2 öl/vin/alkoholfritt samt kaffe/te  
 
 

Dryckespaket TOMTEMOR 360 kr/p 
Välkomstglögg med handbakade dinkelpepparkakor, 1 snaps, 2 öl/vin/alkoholfritt samt kaffe/te och avec 
 
 

Tider 18.30–23.00 
Välkomstglögg serveras 18.30 med efterföljande julbord och dessertbord. 

 
 

Mer info på följande länk  
elwingcatering.se/festlokal/jernkontoret  
 

Boka på valfritt sätt   

 Ring oss på 08-51 48 48 80 
 Mejla oss på info@elwingcatering.se  
 Kontakta oss från hemsidan via vårt kontakformulär 

 
Glöm inte att ange datum så att vi omgående kan kontrollera att lokalen är ledig. Vi bekräftar din bokning 
snarast möjligt! 
 
Moms tillkommer på samtliga priser.  

Bokning: 08 – 48 48 80                                                
info@elwingcatering.se 
elwingcatering.se 
elwingcateringonline.se 
 

Godkänd för F-skatt 
Org nr: 556425-4745 
Momsreg.nr/VAT SE556425-474501 
Bankgiro: 5770-8117 

   
 

Elwing & CO i Stockholm AB                                             
Anderstorpsvägen 20 1 tr     
17154 Solna          
Vi är medlemmar i                                                                                                    
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