
Välkommen!  
ATT FIRA EN REDIG  

GOAROIJE JUL  
HOS OSS I BARKHULT,  

I EN LANTLIG OCH  
TRADITIONELL MILJÖ

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

OCH TRADITIONELL MILJÖ

Ladan och dess omgivningarna kommer att  
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 julstämning.

DATUM
Datum då vi välkomnar mindre och lite  
större sällskap är den 1/12, 8/12, 15/12.

Övriga datum i december kan endast bokas  
av sällskap på över 50 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

SÅ HÄR FUNKAR DET
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 delikatesskärbräda med ett urval av de  
allra bästa och populäraste delikatesserna  

från ett riktigt småländskt julbord.

20.00 Varmrättsbuffén är framdukad och  
där hittar du det traditionella senaps- 

griljerade fläskköttet med både  
traditionella och nyskapade tillbehör.

21.00 Goaroijes berömda godis  
och dessertbuffé är framdukad.

21.30 Börjar vår dj spela och baren  
är laddad för att räcka hela kvällen

01.00 Stänger vi baren och musiken och  
tomten tar renarna och åker hem och sover.
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