
“Mitt i Prick på Glasklart” 
med Stefan & Kim 2005

Julshowen
”Detta var det bästa jag har sett på länge – fantastiskt duk-
tiga killar. Underbar lokal med rymden och vattnet utanför. 
Det finns få bra ställen i Malmö. Serviceminded personal. 
Vi kommer aldrig glömma Stefan & Kim. De var så som 
entertainers ska vara. Många artister har mycket att lära 
av dem. Vi ska rekommendera detta till alla. Blir så glad av 
att se dem, det var upplyftande och alla log och var nöjda. 
Sprudlande glädje!”
-Amcore White Cap

”Underhållningen med Stefan och Kim var myyycket bra! 
Stefan och Kim är helt otroliga. Det bästa var deras underbara 
röster. Mycket trevlig personal och det var lätt att beställa. En 
stor guldstjärna till alla!”
-Wendels Bil

”Stefan och Kim är helt suveräna, vi har haft dem på firma-
fester och jag måste säga att de var ett snäpp bättre denna 
gången. Detta har jag hört genomgående från alla att de var 
fantastiska.”
-Skanska Sverige

”Stefan och Kim får betyg 5 av 5. Vi har inte hört talas om 
dem innan så de flesta var helt blanka och oförberedda. Lite 
överraskning för de som inte visste vilka de var och de slog 
alla förväntningar.”
-STS Solresor

”Stefan och Kim var kanonbra. Glasklart var häftigt.”
-Hemmets Veckotidning

”Stefan & Kim var långt över förväntan och de höll en inter-
nationell klass.”
-HiPro

”Stefan & Kim hade perfekt timing. Alla var positiva och det 
var mycket skratt och glädje. Det  kunde inte vara bättre. De 
får högsta betyg!”
-Ceavus

595 kr exkl. moms (tors- fre)
535 kr exkl. moms (övriga dagar)

I priset ingår garderob, välkomstglögg,
 julbordsbuffé och show.

Kontakta Eventbyrån i Malmö AB 
vid bokning. 

tel: 040-664 28 20 
e-post: info@eventbyran.se
internet: www.eventbyran.se 



Där Malmö möter havet
I Västra Hamnen finner ni Restaurang Glasklart, en 
fantastisk lokal med 38 meter högt i tak och med 
panoramafönster som blickar ut över Öresund. 

Tredje året i rad
För tredje året i rad har vi glädjen att presentera 
Malmös häftigaste julfest. Redan 2003 arrangerade vi 
första gången fullsatta julbord med Stefan & Kim för 
tusentals nöjda gäster. På begäran från våra kunder 
upprepar vi succén med förstklassig service och 
underhållning av denna makalösa duo.

Mitt i Prick
När ni njutit av maten 
börjar kvällens show 
“Mitt i Prick på Glasklart” 
med  Stefan & Kim. Dessa 
artister står för musikalisk 
underhållning på högsta 
nivå. Det händer saker 
runt er, över er och på 
er. Kvällen kryddas av 
luftakrobater, som med 
sin unika kombination 
av styrka, skönhet och 
sensualitet gör showen till något enastående och högt 
flygande. Hela den fantastiska glaslokalen kommer att 
fyllas av underhållning! 

Dans
Efter showen kastar vi loss på dansgolvet till den bästa 
musiken med vår DJ som spelar fram till kl.01.00, då 
festen på Glasklart är över.

Med de här orden vill vi gärna hälsa er välkomna att 
starta julfirandet på Restaurang Glasklart! 

Våra värdar bjuder er välkomna från kl. 18.45. 
Kl. 19.30 dukas julbuffén fram och ni bjuds att ta för 
er av kvällens läckerheter.

Jul på Glasklart-En tradition Jul på Glasklart-En tradition 

Meny:
Fyra sorters sill

Sillsallad & sillpotatis
Gravad lax med hovmästarsås

Ägg, räkor & majonnäs
Janssons frestelse

Ost, Pressylta
Prinskorvar & köttbullar
Ingefärskryddade revben

Julskinka med söt och stark senap
Två sorters bröd med saffranssmör

Grönkål, rödkål och brunkål
Ankbröst med savoykål

Leverpastej
Ris à la Malta

Mandelmusslor med hjortronsylt och vispgrädde
Blandad konfektyr och kaffe


