Fira Fars dag
med brunch på
Eriksberg!
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Årets godaste julklappar viltdelikatesser från Eriksberg
Beställ våra populära jullådor fyllda med Eriksberg Vilt
& Naturs viltprodukter. En
uppskattad present till både
personalen och vännerna.

Jullådor
finns från
300 kr

Det finns mycket gott att välja
bland: Ölkorv, paté, rökt kött,
påläggskorvar och prinskorvar
för att nämna några.
Vi har även en del nya grillkorvar i sortimenten som bjuder
på många olika smakupplevelser. Gemensamt för samtliga
produkter är att de är baserade
på viltkött från Eriksberg.
Massor av godsaker
I år erbjuder vi även andra produkter att lägga i jullådorna: lax
från Tjärö, Årets sill som är en
specialprodukt för Eriksbergs
kunder, honung från Ihre, Eriksbergste och annat gott. Vi säljer
även ett julkort där det ingår en

röd Eriksbergspenna samt en
trevlig julhälsning.
Jullådorna finns i olika storlekar och utföranden och kostar
från 300 kronor per styck.
Vildsvinsskinka
Ni kan även beställa vildsvins-

skinka från Eriksberg. Den kostar 210 kronor per kilo och finns
i storlek cirka 1 till 3 kg.

För mer information och
beställning 0454-56 43 00
eller info@eriksberg.nu

Snart är det jul igen!
Den 27 november har vi
premiär för årets julshow
Högvilt & Julbockar, som
spelas i samarbete med
Sandelius Kultur & Nöje. På
fredagar och lördagar blir
det även musikunderhållning efter showen med trubaduren Robban Mattsson.
Speldatum för julshowen:
• 27, 28 och 29 november.
• 5 och 6 december (båda
fullbokade).
• 11, 12 och 13 december.
Pris för viltinspirerat julbord +
julshow 845 kronor per person. Dryck tillkommer.

Boka gärna in logi i samband
med julshowerna, pris per rum
inklusive frukost: Dammvillan
2 800 kronor. Safari/Mahravillan
3 300 kronor. GRUPP PRIS fler
än tio rum: 2 800 kronor.
Läs mer om våra julbord luncher, kvällar och söndagar på
vår hemsida www.eriksberg.nu

JULHELG på Eriksberg

I år har vi julhelg den 13 och
14 december.
Som vanligt kommer vi att sälja
våra egna viltprodukter och
medverkar gör även SmakUpplevelse Blekinge. Dessutom

kommer vi i samarbete med
Sjöbo Tomtemuseum att ha en
tomteutställning.
Fri entré och öppettider
Besökare till julhelgen betalar
inte någon entréavgift och får
köra upp till gården med egna
bilar.
Vi har öppet mellan klockan
10.00 och 16.00. Samma öppettider gäller även för vår
gårdsbutik och tillfälliga kafé.
I restaurang Visenten serveras julbuffé mellan klockan
12.00 och 15.00 för 395 kronor
per person. Dryck tillkommer.
Välkommen att besöka oss
när det lackar mot jul!

Avnjut en god gåsamiddag
Den 15 och 16 november har
ni möjlighet att äta gåsamiddag
på Eriksberg. Vi erbjuder då
följande:
Lördag 15 november (en
tidig och en sen sittning):
• Ankomst mellan klockan
12.00-14.00. Pris 495 kronor

per person. Dryck tillkommer.
Desserten i form av äppelkaka
serveras på buffé
• Ankomst mellan klockan
17.00-19.00. Pris 545 kronor per
person. Dryck tillkommer. Hela
menyn är tallrikserverad.
Söndag 16 november:

• Ankomst mellan klockan
12.00-15.00. Pris 545 kronor
per person. Dryck tillkommer.
Hela menyn är tallrikserverad.
Menyerna kan ni läsa på
www.eriksberg.nu. Välkommen
att boka på 0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu

Eriksbergs nyårskarameller!
Fira in det nya året med att ta del av allt det goda Eriksberg Vilt & Natur har att erbjuda. Ni tillbringar
nyårskvällen i Säteriet där ni får avnjuta en nyårsmeny komponerad av kökschef Jesper Karlsson.
Dryck för kvällens smaker är speciellt framtagna av sommelier André Bekker. Kvällens atmosfär
förhöjs av levande musik i form av ett två-manna band och vid tolv-slaget höjer vi glasen och skålar
in det nya året! Välkommen att boka på 0454-56 43 80 eller bokningar@eriksberg.nu
Paket 1. Nyårsfirande!
Kl 19.30: Firandet börjar med en fördrink och kanapéer i baren.
Kl 20.00: Vi sitter till bords och serveras en fyra-rätters supé
med tillhörande goda viner.
Under kvällen underhåller vårt tvåmannaband.
Kl 00.00: Vi skålar in det nya året med ett glas champagne.
Kl 00.30: Vickning serveras på korv från Eriksberg.
Baren är öppen och underhållningen fortsätter fram till kl 01.30.

Paket 2. Nyårsfirande med logi!
Kl 14.00: Incheckning i något av våra fina hotellrum.
Kl 15.00: Avnjut Afternoon tea. Därefter kan ni koppla av i vår
relaxavdelning med bastu och utomhusjacuzzis.
Program enligt paket 1 ovan. När ni vill dra er tillbaka har ni bara
några meter till ert hotellrum där ni kan sova ut i våra sköna
sängar. När frukosten har serverats på morgonen lämnar ni
Eriksberg fulla av nya intryck och härliga nyårsminnen!
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