Köp ett
presentkort på
en upplevelse!
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Fira Fars dag på Eriksberg
Passa på att fira Fars dag
och alla andra med en smakrik gåsamiddag på Eriksberg.
Den 10 november dukar
vi upp en härlig tre rätters
meny med gås i två serveringar.
Vår duktiga köksbrigad lagar
en härlig och smakrik gåsamiddag, så att du som gäst kan
komma till ett dukat bord och
bara njuta. Eller vad sägs om
följande meny:
Förrätt
Svartsoppa med gåslevermousse, krås, portvinskokt
rödbeta, gulbeta, bröd, morotscrème, lakrits, reduktion av
vinäger samt fänkålsdill.
Alt.
Skaldjurssoppa.
Varmrätt
Gås i två serveringar
Servering ett:
Ugnsbräserat lårben med
rotfruktsterrin, rödkål, strimlat
stekt sidfläsk, buljong, haricots

verts, katrinplommon samt puré
på persiljerot.
Servering två:
Citrusglacerad bröstfilé serveras med hasselbackspotatis,
brysselkål, inkokt pärllök, äpplen, smörstekt savoykål samt
svartvinbärsmarmelad och
gåsasås.
Dessert
Sorbet på grönt äpple och
pannacotta på grillade höstäpplen, serveras med sötsalta
kanelcrumbles, äppelchips,
vit chokladcrème med vanilj,
mandelsnö, samt kardemummagratinerat äpple.
Förboka bord
Pris för tre rätters gåsamiddag
är 545 kr per person. Dryck
tillkommer. Ankomst mellan
klockan 12.00 och 14.00.
Då vi har begränsat antal platser måste vi be er att förboka
bord på 0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu
Välkomna!

Snart är det jul igen
När det lackar mot jul erbjuder
vi olika upplevelser här på Eriksberg. Allt från viltinspirerat
julbord på söndagar med pepparkaksbak och pysselhörna
för barnen, till julbord med
show och övernattning i vårt
fina hotell.
På Eriksberg är vi stolta och
ödmjuka att få arbeta med vad
hägnet har att erbjuda. I gårdens
slakteri tar vi tillvara på köttet
som sedan tillagas med omsorg i
våra restauranger.
Vildsvinsjulskinka
På julbordet dukar vi upp Eriksbergs egen vildsvinsjulskinka,
viltköttbullar, rökta viltprodukter
och mycket annat gott. Naturligtvis finns även flera sorter av
sillinläggningar och lax. Så långt
som möjligt är allt som serveras
tillagat från grunden med smaker
och dofter av julen som inspiration.
Till våra julbord finns även möjlig-

het att köpa färdiga dryckespaket
som är noggrant framtagna av
vår egen sommelier.
Priser julupplevelser:
• Julbord vardagar
Eriksbergs viltinspirerade julbord
serveras måndag till onsdag från
och med 2 december. Ankomst
mellan klockan 18.00 och 19.00.
Pris: 545 kronor inklusive glögg,

viltinspirerat julbord och kaffe.
• Julbuffé lunch
Viltinspirerad julbuffé serveras
onsdag till fredag från och
med 4 december. Vid gruppförfrågningar, även måndagar och tisdagar. Ankomst
mellan klockan 12.00 och
13.00.
Pris: 395 kronor inklusive
glögg, viltinspirerad julbuffé
och kaffe.
• Julbord söndagar
Eriksbergs viltinspirerade
julbord serveras söndagar
från och med 1 december. Ankomst mellan
klockan 12.00 och 14.00.
Pepparkaksbak och
pysselhörna för barnen,
tomten kommer klockan
15.00.
Pris: 545 kronor inklusive glögg,
viltinspirerat julbord och kaffe.
Barn till och med åtta år äter
gratis.

• Årets julshow:
Högvilt & Skumtomtar
Årets julshow är ett samarbete
mellan Eriksberg och Sandelius
Kultur & Nöje och blir en helkväll
med mycket god mat, sång,
musik och komik. Premiär 28
november. Ankomst mellan 18.00
och 18.30.
Pris: 845 kronor inklusive glögg,
viltinspirerat julbord, kaffe och

julshow. Fullbokat 29 och 30/11
samt 6, 7 och 13/12.
• Utöka med övernattning
Förläng upplevelsen och boka
övernattning i vårt fina hotell. I
priset (gäller endast de datum vi
har julshow) som är per dubbelrum, ingår även frukost.
Pris: 2 800 kronor i Dammvillan.
Pris: 3 300 kronor i Safarivillan
och Mahravillan.
För bokning och mer information: telefon 0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu

Julhelg på Eriksberg

I år arrangerar vi en Julhelg
den 14 och 15 december. Vi
kommer att ha försäljning av
våra egna goda viltprodukter
samt cirka 30 utställare. Det
blir fri entré, besökare får köra
in med egen bil och parkera på
gården. Kaféet är öppet mellan
klockan 10.00 och 16.00. Julbuffé serveras mellan klockan
12.00 och 15.00. Välkomna!

Eriksberg firar in det nya året
med supé och Benny Vegas
Fira in det nya året med en
helhetsupplevelse på Eriksberg. Vi serverar en sex rätters
supé och Benny Vegas står för
underhållningen.
Kvällen inleds med en fördrink
och mingel i vinkällaren, mellan
kl 18.00 och 19.00. Därefter serveras en supé som är en upplevelse för alla sinnen.
När middagen är serverad blir
det underhållning med Benny
Vegas, som är en modern mix av
Dean Martin, Frank Sinatra, Tom
Jones, Elvis med flera.
Vid midnatt blir det i sedvanlig
ordning champagne och vickning
från grillen.

• Ankomst eftermiddag 31 december.
• Kaffe och sconesbuffé.
• Tillgång till relaxavdelning.
• Nyårsfirande enligt ovan.
Dryck tillkommer.
• Logi en natt i dubbelrum.
• Brunch.
Pris för paket med övernattning i:
• Dammvillan: 3 195 kronor
per person.
• Safari/Mahravillan: 3 695
kronor per person.
• Svit i Säteriet: 4 695 kronor
per person.
• Big Five svit: 5 195 kronor
per person.

Pris: 1 395 kronor per person.
Till menyn finns möjlighet att
köpa ett noga utvalt vinpaket för
695 kronor.

För bokning och mer information: telefon
0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu

Vill ni förlänga vistelsen erbjuder
vi följande paket:

Välkomna till en
helhetsupplevelse!

Eriksbergs julklappstips
En trevlig och uppskattad julklapp är våra jullådor fyllda med
goda viltprodukter från Eriksberg. De finns i olika prisklasser,
från 300 kronor.
Det går även att köpa andra
produkter från Eriksberg, som
exempelvis vår fina ljuslykta röd
näckros av Mats Jonasson, som

kostar 450 kronor per styck. Eller
varför inte köpa ett presentkort
på en upplevelse.
En trevlig upplevelse i våra
härliga miljöer, som vi inom kort
kommer att lansera, är Eriksbergs Afternoon tea. Mer information om det kommer i nästa
nyhetsbrev.
Vill ni inte ha vårt nyhetsbrev, skicka e-post till info@eriksberg.nu
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