PRIVAT JULMIDDAG OMBORD PÅ KATAMARAN I
SKÄRGÅRDEN

Dream Yacht Charter och Restaurang Handelshuset
presenterar årets julmiddag!
Ta med dina vänner och kollegor på en unik julmiddag i år! Vintersegla genom Stockholms skärgård, njut av god
mat och gott sällskap. Medan vintervinden tar oss fram över havet sitter ni varmt och bekvämt i vår rymliga salong.
Vår kapten seglar er genom landskapet och Handelshusets kunniga personal tar hand om er och maten ombord.

Julmiddag
❖ Seglarhattar (paté a coux fyllda med
räkskagen och dill serveras med Kalix löjrom,
frisesallad och fikon).
❖ Kryddstekt dovhjort serveras med timjanskokta
betor, bakad rotselleri riven tryffel och
enbärskryddad vilksky samt rostad potatis
serveras på sidan.
❖ Tarte tatin på kryddig bretonbotten serveras
med saffrans parfait mandelskrisp.

2 095 kr per person inkl moms (baserat på 8 gäster)
I priset ingår:
- Exklusiv vintersegling med katamaranen Jacana, en Bali 4.1 katamaran 40 fot av årsmodell 2020.
- 2,5-4 timmars segling efter ert önskemål, med endast ert sällskap ombord. Stig ombord i Saltsjöbaden eller i
Stockholm. Tidpunkt för avsegling efter era önskemål (i största möjliga mån).
- Middag enligt meny ovan, tillagad och serverad av fantastiska restaurang Handelshuset i Saltsjöbaden
- Vi serverar varm glögg när ni stiger ombord, bordsvatten och kaffe ingår.

www.DreamYachtCharter.com

Övrig dryck ombord
Handelshuset har fullständiga rättigheter ombord men ni kan även välja att ta med egen valfri dryck om ni önskar.

Om Restaurang Handelshuset och den prisbelönade duon
Hos Handelshuset lagas allt med stor kärlek. Restaurangen drivs av paret Cecilia Andersson och Andreas Edlund.
Andreas är den lugna, noggranna kocken från Jämtland som alltid gör det lilla extra. Cecilia har sedan barnsben
älskat att skapa bakverk och hennes passion för det söta gav henne 2012 titeln Årets Konditor i Sverige. En
fantastisk duo för årets julmiddag! www.restauranghandelshuset.se

Om Dream Yacht Charter
Dream Yacht Charter är världens största båtcharterföretag med ca 1 000 båtar på fler än 60 baser världen över.
Sedan 2019 finns en bas i Saltsjöbaden utanför Stockholm, med segelbåtar från Dufour, Benteteau, Jeanneau och
Bali catamarans. Läs mer om oss här www.DreamYachtCharter.com

En trygg och säker julmiddag
Vi följer självklart alla rekommendationer från myndigheter för att minimera smittspridning. Förutom ert sällskap är
endast vår kapten och personalen från Handelshuset med ombord. Det finns även fyra toaletter på båten.

Så här bokar du
Kontakta oss via mail: sweden@dreamyachtcharter.com
eller telefon: 08-512 55 116

Bokningsvillkor
Kontakta oss för information

Andra önskemål?
Båten står till ert förfogande – och paketet går att skräddarsy efter era önskemål!

www.DreamYachtCharter.com

