
Pressmeddelande, november 2020 

Libanesiskt julbord på Royal Park –  
27 november - 19 december 
Efter sommarens framgång med Beirut in the Park drar magdansöserna in bland borden på 
Royal Park när det tvättäkta libanesiska julbordet dukas upp. Libanons exotiska smaker 
och färger sätter igång alla sinnen –en stilig uppvisning av en 15 rätters servering av 
traditionell meza-konst och självklart rytmisk magdans. 
 

 

Vintern på Royal Park STHLM har redan startat, både på trädgårdsterrassen och i den stora 
restaurangen med rekommenderade avstånd där överraskningarna från när och fjärran 
avlöser varandra. I helgen tar Libanon över med dess smaker, rytmer och passion och under 
adventstiden erbjuds rätter med alltifrån lufttorkad oxfilé, scampi, entrecôte, Sambosek och 
Shish Tawook samt falafelltallrik. Allt detta kombinderas med varma och kalla mezes såsom 
spenatpiroger, falafel, ostrullar, labneh, hommus, tabobouleh och libanesisk blandsallad – 
Fattoush. De 15 rätterna rundas av med en trio av traditionella libanesiska desserter och 
sötsaker. På dryckesbordet återfinns både libanesiskt vin och arrack till tonerna av livemusik 
och rytmisk magdans. 

- Vi bjuder kontinuerligt in aktörer och artister att få gästspela och nyttja våra stora lokaler 
med utsikt över Brunnsviken. Ett exotiskt, spännande libanesiskt julbord med magdans i 
dessa tider när vi inte kan resa hoppas vi bidra till en sällsamt härlig jul, säger entreprenören 
Ulrich John, ägare av Royal Park Sthlm och verksamheten på destinationen samt 
initiativtagare av Royal Park Hospitality & Education Hub Sthlm. 



Hela vintern på Royal Parks underbara terrass serveras det street food över öppna eldar där 
jazzband spelar utomhus och streetfood rätter serveras med alltifrån grillspett, pizza, 
pannkakor, våfflor, soppa och flertalet växtbaserade överraskningar. 

Information och priser 

Libanesiskt Julbord inkluderar 15 rätter som serveras till bords.  
595 SEK per person 

Libanesiskt Julbord & övernattning inkluderar: 

• Libanesiskt julbord samt 
• 1 natt i Dubbelrum 
• Frukost 

1095 SEK per person 

Bokning: https://www.royalparksthlm.com/event/julbord-pa-royal-park/ 

  
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Ulrich John, ägare och vd för Royal Park STHLM 
E-mail: ulrich.john@royalparksthlm.com 
www.royalparksthlm.com 
 
Royal Park STHLM är en destination med hotell, spa, sport, konferens och kontor vid 
Brunnsviken i Hagaparken. Med ett exklusivt gym och spa i Haga Health Club och en 
powerbox med boxningsring, utegym, swimrunbana, kajakuthyrning och restaurang med 
uteservering. Royal Park Education & Hospitality Hub är ett innovations- och 
utbildningscenter i Stockholm. Genom en innovationsplattform för fysisk- och digital 
utbildning i kombination med relevanta nätverk utvecklar vi tillsammans effektiva lösningar 
och skalbara affärsmodeller som bidrar till en hållbarframtid inom turism- och 
besöksnäringen. Välkomna att besöka Royal Park STHLM, www.royalparksthlm.com 
 


