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JUL, SILL OCH GOTTEBORD 699:-

Sillbord & kallskuret
10 sorters sill, rökt och gravad lax med hovmästarsås, fisk- & skaldjurspaté, rökt 

makrill, kryddig rödbetssallad, toppade ägghalvor, sillsallad,  rostbiff med 

gurkmajonäs, kokt griljerad skinka, rökt kalkon, lantpaté med Cumberlandsås, salami 

selektion, julkorv, grönkål- & citrussallad, inlagd aubergine, picklad svamp, vörtbröd, 

surdegsbröd, smör, färskoströror, vegansk skinka och korv, rökt tofu, tapenade & 

mycket mer

Varmköket
Köttbullar, prinskorv, viltkorv, Janssons frestelse, grillade revben, örtmarinerad 

kalkon, rödkål, grönkål, brunkål, omelett med skaldjur, omelett med champinjon, 

varma grönsaker, varm- och kallrökt lax, veganska köttbullar och prinskorv, griljerad 

kålrot mm

Ostbrickan
Stilton, Schweizisk bondost, brie, juledamér, kittost, svart fröknäcke, glutenfri 

bondknäcke, glutenfri solknäcke, havtornssylt, inkokta päron, marmelader, frukter  

mm

Gottebord
Chokladkola, saffranskola, kolalängd, 

ris á la Malta med körsbärssås, kardemummaskorpor, kanderad mandel, 

saffransbiscotti, kokostopp, lakritskola, hallonkola, lakritskulor, kaffekola, olika sorters 

praliner,  marinerad frukt, clementiner, vår egen glass och andra nyttigheter ☺

25 november till 17 december

Vi tar bokningar både för stora och små sällskap. Du kan också abonnera hela matsalen! 
Kontakta oss så hittar vi bästa lösningen för er!
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JUL, SILL OCH GOTTEBORD 599:-

Sillbord & kallskuret
Sex sorters sill, rökt och gravad lax med hovmästarsås, fisk- & skaldjurspaté, rökt 

makrill, kryddig rödbetssallad, toppade ägghalvor, rostbiff, 

kokt griljerad skinka, rökt kalkon, lantpaté med Cumberlandsås, salami selektion, 

julkorv, grönkål- & citrussallad, inlagd aubergine, picklad svamp, vörtbröd, 

surdegsbröd, smör, färskoströror,  tapenade & mycket mer

Varmköket
Köttbullar, prinskorv, viltkorv, Janssons frestelse, grillade revben, örtmarinerad 

kalkon, rödkål, omelett, varma grönsaker, varmrökt lax, potatisgratäng, 

vegetariska köttbullar, griljerad kålrot mm

Ostbrickan
Stilton, Schweizisk bondost, brie, kittost, fröknäcke, inkokta päron, marmelader  mm

Gottebord
Chokladkola, saffranskola, hallonkola, 

ris á la Malta med körsbärssås, saffransbiscotti, kolafudge, kardemummaskorpor, 

kokostopp, kanderad mandel, lakritskulor, 

marinerad frukt, vår egen glass och andra nyttigheter ☺

23 november till 17 december
Kontakta oss för aktuella kvällar och bordsbokning!

Vi tar bokningar både för stora och små sällskap. Du kan också abonnera hela matsalen! 
Kontakta oss så hittar vi bästa lösningen för er!


