
JUL

CATERINGMENY 2021

Tänk vad skönt att få stressa ner i jul och slippa allt stök med julmat! Det är där vi kommer 
in. Duka fram, ät och njut med nära och kära och låt oss fixa maten. Vi börjar leverera julmaten 
från och med vecka 46 och ända fram till dagen innan julafton, den 23:e dec.

JULTALLRIK KALL

Inlagd sill, rödlök, senapssill, inlagd strömming, 

gravad lax m hovmästarsås, citron och färsk dill, 

potatissallad, ost, ägghalva m majonnäs och 

räka, oliver, saltgurka, kalvsylta, rödbetsallad, 

rostbiff, leverpastej, julskinka m senap och bladpersil

95:-…………………

JULTALLRIK

Inlagd sill, rödlök, senapssill, inlagd strömming, 

gravad lax m hovmästarsås, citron och färsk dill, potatissallad, 

ost, ägghalva m majonnäs och räka, oliver, saltgurka, 

kalvsylta, rödbetssallad, rostbiff, leverpastej, 

julskinka m senap, bladpersilja och kokt potat

115:-…………………

JULFIKA

JULSMÖRGÅS LITEN
En skiva vörtlimpa med julskinka, senap 

och äppelmos

Thekaka med sallad, julskinka, senap och 
äppelmos 

JULLANDGÅNG
Ägghalva m majonnäs och räka, leverpastej m 

saltgurka, kalvsylta m rödbetssallad, gravlax 

m hovmästarsås, inlagd sill och köttbulle på spett

15:-

45:-

JULSMÖRGÅS STOR

75:-…………………

JULGRÖT

Risgrynsgröt med mjölk, kanel och socker 60:-

FREDDES KLASSIKA JULTALLRIK m SMÅVARMT

135:-…………………

JULBUFFÉ

  

199:-…………………

JULBORD
                     

                                

Till alla våra jultallrikar, julbuffén och julbordet 
ingår det julknäckebröd, vörtlimpa och smör. 

445:-…………………

45:-

15:-

55:-

95:-

125:-

135:-

80:-

155:-

255:-………………… Totalt 250:-

245:-

495:-

Inlagd sill, rödlök, senapssill, inlagd strömming,

gravad lax m hovmästarsås, citron, färsk dill, potatissallad,

ost, ägghalva m majonäs och räka, oliver, saltgurka, kalvsylta,

rödbetssallad, rostbiff, leverpastej, julskinka, senap, 

bladpersilja, kokt potatis, revbensspjäll, prinskorv, köttbullar 

och Janssons frestelse

+ DESSERTTALLRIK
Ostkaka med sylt & grädde

Pepparkaka med ädelost och marmelad

Godis- Skumtomte. Polkakäpp & Twistblandning

Även detta ingår:

Julmust eller jullättöl eller Loka

Julservett

Julmust/jullättöl och övrig läsk 20:-

Inlagd sill, rödlök, senapssill, inlagd strömming,

gravad lax m hovmästarsås, citron och färsk dill,

potatissallad, ost, ägghalva m majonnäs och räka,

oliver, saltgurka, kalvsylta, rödbetssallad, rostbiff, leverpastej, 

julskinka m senap, bladpersilja, kokt potatis, revbensspjäll, 

prinskorv, köttbullar och Janssons frestelse

Inlagd sill, rödlök, senapssill, Årets sill, inlagd strömming,

gravad lax m hovmästarsås, citron, färsk dill, varmrökt lax,

inkokt lax, potatissallad, ost, ägghalva m majonnäs och räka,

saltgurka, kalvsylta, rödbetssallad, rostbiff, leverpastej, 

julskinka, senap, oliver, bladpersilja, kokt potatis, 

revbensspjäll, prinskorv, köttbullar, rödkål, Janssons frestelse, 

ris à la Malta med saftsås, ostkaka med sylt, pepparkaka och 

godis 

Kaffe/glögg, lussebulle och pepparkaka


