
19 NOVEMBER 2019 BBU AB JULFESTER

Vi önskar dig och dina gäster en God Jul! 
Julmiddag eller julfest, ett arrangemang som innehåller god mat, kanske en aktivitet, 
underhållning och trevligt sällskap allt i en skön mix som vi tillsammans med dig säkerställer. 

Boka din julfest med klassiskt julbord på Skansen i Stockholm. Börja kvällen med glögg och 
pepparkakor ombord på en egen spårvagn som tar er Norrmalmstorg-Waldermarsudde-Skansen 
med drink ombord anländ senare till brasan vid den välklädda julgranen. Därefter är matsalen 
uppdukad för middagssittning. Den öppna spisen tänd för att ge er bästa möjliga stämning. På 
vägen mot årets fest kan ni få stöpa ljus eller blåsa glas. Vill ni avsluta med 
egen DJ så ordnar vi givetvis det. Välkommen med din förfrågan.
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Små och stora 
grupper 

VI HAR FÖRSLAGET 
SOM PASSAR DIG JULSTÄMNING 

Att organisera en 
Julfest där inga 
detaljer är för 

små, tar tid! Tid 
som du kan 

frigöra genom att 
låta oss 

projektleda din 
nästa Julfest!

UNDERHÅLLNING AKTIVITETER 



19 NOVEMBER 2019 BBU AB JULFESTER

Julfest 200-300 personer 
Detta är en festvåning för dig som vill ha det lilla extra. Börja 
ert julfirande högt upp över takåsarna på denna magnifika 
takterrass med stadens puls nedanför – perfekt för varm glögg 
och mingel under heltäckande markiser med infravärme och 
eldkorgar. Kvällen fortsätter i den uppdukade matsalen med 
sex meter i takhöjd. En glaskupol sträcker sig rakt över rummet 
och gör att ni sitter under vinterkvällens midnattsblå himmel 
där glaset släpper in stjärnornas ljus. Julbordet står uppdukat 
med delikata rätter och smaker som hör julen till. Krydda 
julfesten med ett  Luciatåg • DJ • Liveband • 
Paketinslagningsaktivitet • Isskulptering • Pepparkaksbygge 
Välkommen på årets julfest ovanför takåsarna! 

Boka en traditionell 
Julkonsert för hela 
företaget! 

Vi kan erbjuda en egen 
julkonsert i en kyrka 
för hela företaget med 
familjer. 850 personer 
med glöggservering. 

Julbord 
ombord 
eller iland?

Detta är garanterat ett annorlunda 
upplägg. Ombord finns en varm 
salong, varma overaller och het 
glögg. På däck en trevlig skeppare 
och skärgården I vinterskrud. En 
upplevelse – vi lovar. Vi seglar till en 
skärgårdskrog alt längs fastlandet. 

En klassisk julbordskryssning i 
vinterskärgård är alltid ro för själen 
och uppskattat av gästerna!  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Skärgårds julbord 
ombord eller på en 

genuin 
skärgårdskrog?
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Gastronomisk 
teambuilding i 
tomteskägg! 
Masterchef - Jul. 
Utmana kunder eller kollegor i 
en duell bland kastruller, 
stekpannor och väldigt vassa 
knivar? Med ett glas 
champagne och matigare 
tilltugg i loungen laddar ni upp 
inför kvällens gastronomiska utmaningar. Vi delar in er i lag och går igenom recept samt råvaror. 
Därefter sätter matlagningen igång under ledning av Ekensdals slipade kockar.

Eller julen i City? 
Krydda med ett mobilt 
julspel på Gamla Stans 
gator och torg med 
provsmak hos de lokala 
handlarna!

Bokar man i tid får man välja dom bästa datumen och kan vara med och påverka både kvalitet, 
innehåll och pris! Vi ser fram emot ditt samtal! Andreas & Tomas - Bröderna Bäckström
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