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23/12  UPPESITTARKVÄLLEN
15.00  Kaffebord med pepparkakor 
och glögg i Brunnsrestaurangen. 
Underhållning från vår alltid lika 
uppskattade julvärd Olle Björngreen
Inlämning av julklappar för tomten 
att dela ut på julafton. Tre kategorier 
av tomtesäckar • Privata (tydligt 
namnade) • Bytesklappar där du 
som gäst får en biljett till en annan 
julklapp vid utdelningen (rek värde 
100:-)  • En för respektive bussbolag.  
17.00  Serveras en 3-rätters meny i 
Brunnsrestaurangen
Dans till musik från Olle Björngreen.
20.00  Binglottos uppesittarkväll 
med godisbuffé, glögg och kaffe i 
Stora salen.

24/12  JULAFTON
07.00 -10.00  Frukostbuffé
10.00  Tipspromenad
12.00  Lunch i restaurangen
15.00  Kalle Anka önskar God Jul på 
storbild i Stora Salen
16.00  Kaffebord med frukt och 
godis står uppdukat.
ca 17.00  Olle sjunger och tomten 
delar ut julklappar.
19.00  Brunnens julbord serveras i 
restaurangen.
21.00  Olle Björngreen underhåller

25/12 JULDAGEN
05.00  Julottekaffe & pepparkakor
06.15  Buss till Julottan i Bräkne-
Hoby (Anmäl senast 23/12)
07.00-10.00  Frukostbuffé serveras
12.00  Lunchbuffé i 
Brunnsrestaurangen
15.00  Kaffebordet med 
pepparkakor, frukt och godis.
Melodikryss - Från visor till Schlager, 
Olle sjunger alla melodier till 
frågorna.
19.00  3-rättersmiddag serveras i 
Brunnsrestaurangen.
Helgavslutning till desserten med 
prisutdelning, önskemelodier och 
allsång med Olle.

26/12 ANNANDAG JUL
07.00-10.00  Frukostbuffé

Årets Julprogram 2019

 JULVÄRD 
  OLLE 
BJÖRNGREEN

FRI ENTRE TILL SPA 
för alla boendegäster hela julhelgen!
Se vår hemsida för öppettider
www.ronnebybrunn.se
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MENY JULHELGEN

23/12
Middag

Fänkålsgravad lax med pepparrotssmetana, rädisa, 
stekt kavring och forellrom

Helstekt fläskfilé med kantarellsås, haricotverts & 
råstekt potatis

Ljummen choklafondant med vaniljgrädde

24/12
Lunch

Varmrökt lax med romsås och kokt potatis

Middag
Brunnens Julbord

25/12
Lunch

Slottsstek med gräddsås, brysselkål, 
svartvinbärsgelé, pressgurka och kokt potatis

Middag
Brunnens skagencanapé på kavring

Majskycklingbröst med dragonsås & potatisbakelse 
samt rostade rotfrukter

Vaniljpannacotta med hallonsås och havreflarn

Dryck i form av Lättöl/bordsvatten ingår vid alla måltider.


