
THE SING ALONG &

DANCE CHRISTMAS

Den mest allsångsvänliga julen i mannagrötsminne

YOUR ULTIMATE CHRISTMAS COLLECTION

 JULBORD + SHOW 
fr. 545 KR

MED ANDREAS ANTE NYBERG | ROBERT STÅLBRO | JONAS LÖFGREN | ANDERS LÖFGREN | ANDREAS PETTERSSON



Förra årets hyllning till det bästa från 60- och 70-talet följs nu upp av en total hitkavalkad från alla 
årtionden och genres. I år satsar vi på att alla ska känna igen allt. Det blir som en en hyllning till 
allsången där alla ska kunna sjunga med. Givetvis förpackat med den äkta julkänslan!

GULDPAKET | 755 KR (810 ink moms)
Här sitter du i centrum av underhållningen på de bästa platserna på parkett i 
showlokalen. Ankomsttid: 18.00

SILVERPAKET | 645 KR (704 ink moms)
I denna kategori sitter ni i mitten av parkett. Ni ser showen bra och kommer få 
uppleva artisterna på nära håll.Ankomsttid: 18.30

BRONSPAKET | 545 KR (598 ink moms)
Köper du vårt bronspaket sitter du i den bakre delen av showlokalen men har 
fortfarande bra uppsikt över scenen. Ankomsttid: 19.00

DJ EFTER SHOWEN - I ÅR FLYTTAR VI DANSEN NÄRMARE BAREN
Vi har lyssnat på våra gäster som önskat att vi flyttar vårt dansgolv närmare 
baren. Direkt efter showens slut drar alltså det lite mindre och intima dansgolvet 
igång där vår DJ på allmän begäran fortsätter en dansvänlig hitkavalkad.

DRYCKESPAKET

LILLA
2 öl/vin/cider
104 kr (ex moms)

LAGOM
2 öl/vin/cider
1 snaps
192 kr (ex moms)

ONÖDIGT STORA
3 öl/vin/cider
1 snaps
1 avec
332 kr (ex moms)

Showen spelas 30 nov och 1, 7, 8, 14 och 15 dec
Boka på 054 – 22 22 00 eller på info@nojesfabriken.se

BOKA JULBORD MED SHOW!

”Ett generöst och välsmakande julbord” är det vi oftast hör från våra gäster. 
För varje år som går blir vi lite lite bättre. På Nöjesfabriken möter du så klart alla 
klassiker som hör ett julbord till och vi ser till att satsa på schyssta råvaror och 
äkta smaker! Hemrullade köttbullar, egen inlagd sill och en Jansson att snacka 
om är givetvis självklarheter på vårt julbord men vi breddar också utbudet efter 
efterfrågan och satsar också på bra vegetariska och veganska alternativ.

Julbord + Bowling  fr. 459 kr/pp 
Utmana kollegorna i ett avslutande bowlingmästerskap 
innan julledigheten? På Nöjes finns 16 mästerskapsbanor 
att ta sig an och du bestämmer hur festlig kvällen ska bli.

Julbord, middag  399 kr/pp 
Det går självklart att boka endast julbord på 
Nöjesfabriken. Julbordet står 
uppdukat 30 nov 1, 7, 8, 14,15 dec

 Julbord!
 - för fjortonde året i rad


