
Welcome
TO CELEBRATE A PROPER GOAROIJE  

CHRISTMAS WITH US IN BARKHULT, IN A  
RURAL AND TRADITIONAL ENVIRONMENT 

 
 

The barn and its surroundings will be adorned for an atmospheric 
Christmas with fir trees, fir twigs, fire baskets and much more.

Gather family, co-workers and friends for this unforgettable evening. 
We will do everything to make you relaxed and feel the spirit of Christmas.

 

DATES
Smaller and slightly larger parties are welcome to book 

Thursday December 5th, Saturday December 7th or Thursday 
December 11th. Other dates in November and December can be 
booked by parties of 30 people or more. Starting time is 18.00

 

 

PRICE
Price excluding VAT 531 kr, price including VAT 664 kr.

Book your table at info@goaroije.se or 0476-100 82

18.00  Mulled wine is served under the starry sky, surrounded by 
fire baskets and fireplaces.

 

18.30   Enter the warm Christmas decorated barn and have a 
seat at the tables

 

19.00   Appetizers are served at the table in the form of a delicacy 
platter with a selection of the very best and most popular 
delicacies from a proper Småland Christmas buffet

 
 

20.00  The hot dishes of the Christmas buffet are served

21.00  Goaroije’s famous sweets and dessert buffet is served

21.30  The bar opens and is loaded to last all evening



Välkommen
ATT FIRA EN REDIG GOAROIJE JUL  
HOS OSS I BARKHULT, I EN LANTLIG  

OCH TRADITIONELL MILJÖ. 
Ladan och dess omgivningar kommer vara smyckade för 

en stämningsfull jul med granar, ris, eldkorgar och mycket mer.

Samla familj, arbetskamrater och vänner för denna oförglömliga  
kväll, vi gör allt för att ni skall kunna känna lugn och få julstämning.

DATUM
Datum då vi välkomnar mindre och lite större sällskap är  

torsdagen den 5/12, lördagen den 7/12 och torsdagen den 11/12.
Övriga datum i november och december kan bokas av  

sällskap på över 30 personer. Tid 18.00

PRIS
Pris ex moms 531 kr, Pris ink moms 664 kr

Boka bord på info@goaroije.se alt 0476-100 82

18.00  Omgiven av eldkorgar och luffareldar serveras glögg  
under den stjärnklara himlen?

18.30   Stiger vi in i den varma julpyntade ladan och 
sätter oss till bords

19.00   Förrätt serveras vid bordet i form av en delikatesskär- 
bräda med ett urval av de allra bästa och populäraste  
delikatesserna från ett riktigt småländskt julbord.

20.00  Den varma julbuffén dukas fram.

21.00  Goaroijes berömda godis och dessertbuffé är framdukad.

21.30  Öppnar baren som är laddad för att räcka hela kvällen


