Temamiddagar

Välj ett annorlunda
middagsalternativ
På Högbo Bruk finns möjligheterna till annorlunda middagsarrangemang. Våra två herrgårdar
passar bra till bröllop och mindre företagsfester. För större arrangemang med fler
valmöjligheter har vi den stora logen (upp till 300 pers) och dansbanan på festplatsen (som
rymmer 200 pers), båda går utmärkt att förändra och tematisera så det passar en större
kickoff, temamiddag eller liknande. Perfekt att kombinera med andra utomhusaktiviteter och
kringarrangemang.
Här presenterar vi två olika förslag på temamiddagar som kan serveras i olika middagsmiljöer:
♥ VILDMARKSTEMA
Som namnet avslöjar får ni här en annorlunda middagsupplevelse med mycket
vildmarkskänsla! När vädret tillåter sitter ni utomhus i skogen vid sjön och vill ni hellre ta det
säkra före det osäkra och ha tak över huvudet – så äter ni i stora tält, i någon stuga, logen eller
på dansbanan. Med fotogenlampor, marschaller och facklor skapas en stämning som ramar in
hela matupplevelsen.
Ni sitter vid enklare bord och bänkar med renfällar. Grillmiddagen som serveras innehåller
bland annat rostad potatis med grillade grönsaker, helgrillad hjortfilé och grillad lax,
tillhörande såser med bröd och sallad. Bar riggas för er ute i naturen eller i anslutning till den
lokal som ni önskar hyra för ert Vildmarkstema.
♥ ”AFTER SKI IN AUSTRIA”
Visst är det härligt med After Ski! Och helt ärligt, det är ju skoj oavsett om man har åkt skidor
innan eller ej. Här kör vi rödrutiga dukar på borden och personalen klär upp sig i rutig skjorta
och väst, baren utrustas med Stiegel Öl som serveras i ölsejdlar, medan vinet förstås hämtas
från Österrikes vingårdar.
Självklart är det gulasch som gäller, som serveras i stor gryta med bröd och gräddfil som
tillbehör. Kallte Platte dukas på långborden med Jagdwurst, landjäger, hirschpaté,
sauerkraut, picklade grönsaker och alpostar. Till dessert serveras Kaiserschmarrn eller
Apfelstrudel. Bar och glad umpamusik tills benen tröttnar vid kl 01.00. Visst låter det helt
oemotståndligt trevligt?

