
MAKE IT A
DECEMBER TO REMEMBER
BOOK YOUR CHRISTMAS PARTY IN STOCKHOLM



THE CLASSIC “JULBORD”
Tillsammans har våra kockar slagit sina kloka
huvuden ihop och skapar enastående smak-
sensationer inför årets julbord. Inspirationen
hämtas ända från farmors gamla klassiker till nya
innovativa recept. 

Inlagd sill, köttbullar, janssons frestelse, vörtbröd 
och julskinka är några av alla de många godbitar 
som kommer gömma sig på vårt stora fylliga och 
till stor del ekologiska och närodlade julbord.  

En exklusiv middag i vår nyrenoverade matsal 
eller en privat tillställning i vår stora bankettsal 
där dans och andra festligheter står på menyn?
It’s up to you - at Sign... the sky is the limit! 

Pris: 595 SEK/person ink moms
Julbord serveras för sällskap över 40 personer.

“TO SHARE” DINNER
Ta med dina nära och kära, kollegor och
vänner till en kväll med smaker av julen i vår á la 
carte restaurang Kitchen & Table Norrmalm som 
världskända kocken - och entreprenören - Marcus 
Samuelsson står bakom. 

Förrätten serveras “to share” vilket innebär att 
förrätten, som består av smaker av sill och lax,  
serveras till hela sällskapet. Till varmrätt väljer du 
antingen hjortinnanlår eller halstrad torsk.
Avslutar middagen gör ni med en härlig bland-
ning av julgodis. 

Pris: 475 SEK/person ink moms
Julmenyn i Kitchen & Table Norrmalm serveras för 
sällskap upp till 40 personer.

Det är i köket på Clarion Hotel Sign det magiska händer. Det är här våra kockar just nu lagar, 
bakar och provsmakar julens smaker. Det är här de klassiska julrätterna får den perfekta 
“Sign”-touchen och det är här kockarna tar ett klassiskt julbord till nästa nivå.

BOOK YOUR CHRISTMAS PARTY TODAY! 

Hos oss på Sign är möjligheterna många och med 558 härliga
hotellerum kan du - och dina kollegor - skippa Taxi-resan hem och
ta hissen till sängen istället. Smidigt och enkelt! 

Här av dig till oss på sales.sign@choice.se så ser vi till att er
julmiddag blir den bästa ever!


