Julebord
/
Annonser dine tilbud på
disse sidene, neste innrykk er
lørdag 5. november.

/

ønsker velkommen til

Smaken av jul

JULELUNSJ
Serveres i perioden 21. november -21. desember
Hverdager fra kl. 12.00-14.00

JULEBORD
Fra 18 November tilbyr vi vårt bugnende julebord.
Stor buffet fullpakket med alle norske favoritter og
mye annet godt.
645 kr

FAMILIEJULEBORD
Søndagene 4., 11. og 18. desember
To bordsettinger kl. 13.00-15.30 og 17.00-19.30
Bordbestilling tlf. 66 76 54 00
www.semgjestegard.no

Husk
å bestille magisk

Tlf. 92 22 13 92 • booking@naustrestaurant.no
Leangbukta 52, 1392 Vettre • www.naustrestaurant.no

Piano-party
hver fredag
og lørdag.

JULEBORD

Julebord Show
på Thon Hotel Vettre
Fredag 2. og 9. desember:
Dinner show, aperitiff,
nydelig julebordsbuffet og DJ med dans,
Kr 895,- pr person.

på Leangkollen,
Asker

Familiejulebord
på søndager
med tryllekunstner.

N

orges eldste spisested på historisk grunn i Bærum. Det rødmalte tømmerhuset
ligger ved elven Lomma. Bygningen og værelsene har en helt spesiell atmosfære og alle
værelsene har forskjellig størrelse og innredning. Restauranten egner seg for alle typer
arrangementer; bryllup, merkedag, bursdag, konfirmasjon, lunch og romantisk aften.
I låven har vi plass til inntil 50 gjester. Servering ute og inne. Velkommen!
Vi starter med ny meny fra 11.11

Familiejulebord søndag 11. og 18. desember.
2 bordsetninger, kl. 13.00 og kl. 17.00,
julebordsbuffet, juleverksted og nissebesøk.
Voksne kr. 465,-, barn egne priser.
Bookes på tlf: 66 90 22 11 eller vettre@thonhotels.no
Thon Hotel Vettre
Konglungveien 201, N-1392 Vettre,Tel +47 66 90 22 11
www.thonhotels.no/vettre

STEDET FOR EN SMAKFULL JULEOPPLEVELSE

For bestilling:
q.leangkollen@choice.no
eller 66 76 70 00

ÅPNINGSTIDER:
Man-fre kl. 12.00-22.30
lør
kl. 12.00-22.30
søn
kl. 12.00-20.00

JULEBORD PÅ STRAND
Vi har selskapslokaler som rommer fra 10-150 gjester. For mer
informasjon, kontakt oss på mail: selskap@strandrestaurant.no
Telefon: 67530575
Eller besøk vår nettside: www.strandrestaurant.no

For annonsering, ta kontakt på tlf 66 77 00 04, eller e-post annonse@budstikka.no
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