Högbo

Qvarn
Ett klassiskt julbord i oslagbar miljö!
Välkomna till Qvarnens populära julbord där ni hittar omtyckta klassiker varvat med våra egna favoriter. Den
största förändringen för i år är att vi satsar mer på närproducerat. På julbordet kommer det att finnas allt
från brukets egna ostar som ystats i ysteriet samt kött från djur som haft ett bra liv på Högbo Bruk.
I år öppnar vi upp portarna för julbuffé med extra ansvar och försiktighetsåtgärder. Vi följer de riktlinjer som
finns och kommer därför ta emot färre antal gäster per sittning, men ha fler sittningstider per vecka. Tänk på
att vara ute i god tid om ni planerar att boka julbord hos oss, för att säkra er plats.
Vi har julbord mellan 20 november och 20 december.

Våra öppettider
Tisdag

11.00-14.00

”Lilla julbordet”

Onsdag

11.00-14.00

”Lilla julbordet”

Torsdag

11.00-20.00

Fredag

11.00-21.00

Lördag

11.00-21.00

Söndag

11.00-19.00

Vid bokning av minst 20
personer har vi möjlighet att ge
mängdrabatt.
Ring eller maila oss för vidare
information.

Priser
”Lilla julbordet”- Serveras Tisdag & Onsdag

395:-

och är precis som det låter, ett prisvärt, lite mindre
julbord med utvalda klassiker och lokala delikatesser

”Klassiska Julbordet” - Serveras Torsdag-Söndag
Lunchsittning 11.00-14.00

545:-

Middagssittning från 16.00

595:-

Barn 0-2 år

Gratis

Barn 3-12 år

25:-/år

Bokning görs på info@hogboqvarn.se eller 026-24 72 20

Så här tänker vi!
Vi vill, trots covid-19, kunna erbjuda en klassisk julbuffé MEN på ett genomtänkt sätt.
Som gäst under vårt julbord ska Du kunna njuta av god mat och samtidigt känna dig säker.
För att möta de restriktioner som finns kommer vi därför att ta emot färre antal gäster/sällskap
utspridda över en längre tid och på fler dagar.
Qvarnen består av tre våningar där vi har möjlighet att placera sällskapen på ett säkert avstånd från
varandra. Vi kommer även se till att trängsel undviks genom att ett sällskap åt gången får ta för sig av
maten.

Så här kan besöket se ut
❖
❖
❖
❖

Gästen kommer på bokad tid och välkomnas av en personal i entrén.
I entrén visar vi var ni kan hänga av er ytterkläderna.
Vi bjuder på glögg och följer er sedan till bordet.
En servitör tar er dryckesbeställning och visar er till buffén.

Vid buffén gäller följande:
❖ Ett sällskap åt gången, servitören informerar/hämtar er när det är er tur.
❖ En buffévärd kommer att finnas på plats för att ni ska känna er trygga och säkerhetsställa att ingen
trängsel uppstår.
❖ Innan ni tar för er av buffén önskar vi att ni använder er av den handsprit vi ställt ut.
❖ Vi serverar maten på mindre fat som byts ut ofta.
❖ När ni tagit er vända och satt er ner till bords välkomnar vi nästa sällskap till buffén.

Vad vi önskar av dig som gäst:
❖ Du/Ni kommer på bokad tid.
(Det är endast ert sällskap som kommer just denna tid och det är därför viktigt att ni håller tiden)

❖ Du/Ni är lyhörda på vad personalen informerar och följer våra rekommendationer för att alla ska få en så
bra och trygg upplevelse som möjligt.
❖ Vi gör vårt yttersta för att Du/Ni ska kunna njuta av vårt julbord på ett säkert sätt och därför ber vi dig/er
att ha förståelse för att ni/ert sällskap kan få vänta in varandra innan vi visar er till buffén för en till runda
om det skulle vara ett annat sällskap där just då.
Vid hemgång
❖ Meddela er servitör att ni är på väg så att hen kan följa er genom lokalen, utan trängsel, till garderoben.

