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Niklas Ekstedt och Christian Hellberg gör
traditionellt svenskt julbord på Gamla Riksarkivet
Sveriges mest folkkära och inspirerande kockar Christian Hellberg och Niklas Ekstedt gör julbord
tillsammans på anrika Gamla Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm.
Christian Hellberg och Niklas Ekstedt, som tillsammans både har Årets Kock-titel och stjärna i Guide
Michelin, erbjuder ett dignade julbord fyllt med hemlagade delikatesser, klassiker och deras personliga
favoriter.
Mitt i centrala Stockholm, i en miljö som andas traditioner och historia ligger Gamla Riksarkivet. I de
nyrenoverade lokalerna dukas nu för första gången ett traditionsenligt julbord av högsta kvalitet upp.
Julbordet serveras mellan den 24 november och 20 december – självklart kommer någon av Ekstedt
eller Hellberg alltid att finnas på plats. Här möts man av hemkryddad glögg eller varm cider för att
sedan få ta del av ett julbord som Niklas och Christian hämtat inspiration till från hela Sverige.
Rätterna kommer att återspegla deras hemtrakter Fjällbacka, Stockholm och Jämtland.
Priset för julbordet är från 495 kr inkl moms.
Gamla Riksarkivet är en unikt välbevarad institutionsbyggnad från slutet av 1800-talet på
Riddarholmen, en av Stockholms mest spännande platser. Från Gamla Riksarkivet har man en
fantastisk vy över Stockholms många stoltheter: Regeringskvarteren med Rosenbad, Riksdagshuset,
Gamla Stans gränder, Riddarhuset och Strömmen.
Stureplansgruppen förvaltar Gamla Riksarkivet och huset kommer förutom att servera julbord, drivas
som ett arrangemangspalats, mitt i Stockholms hjärta. Här anordnas bröllop, företagsarrangemang,
galamiddagar och nya spännande projekt såsom en mat- & filmfestival. Här finns möjlighet att ta del
av mat och upplevelser från flera av Sveriges populäraste krogar såsom Griffins’ Steakhouse
Extraordinaire, Supper, Ekstedt, Berns och Niklas.
Den vackra och tilltalande omgivningen tillsammans med byggnadens fantastiska lokaler och en 500
kvm stor innergård, gör detta till en svårslagen miljö för unika upplevelser och arrangemang.
Mer information
www.gamlariksarkivet.com
Bokning av julbord
Mail: info@gamlariksarkivet.com
Telefonnummer: 08-519 421 52

Stureplansgruppen är Sveriges största nöjeskoncern. Stureplansgruppen bedriver verksamhet inom
restaurang-, live - nöjes-, kongress-, contract catering-, hotell- och upplevelseindustrin i Stockholm,
Göteborg, Visby och Västerås.

