
Julen 2021
Jultallriken 

Fisk
°Brantevikssill  

°Krämig sherrysill med hjortron.
°Kummin- & citrongravad lax med honungssenapssås.

°Ägghalvor med mousse på  röd caviart.

Kallskuret 
°Griljerad julskinka på svensk rapsgris med sötstark senap.

°Kalvsylta med rödbetssallad med svenskt äpple.

Gröna rätter
°Västerbottenpaj med färskost & picklad kantarell.

°Grönkål med sirapsbetor, sotade chèvre,  granatäpple & 
pumpafrön.

°kryddost från Boxholm & fikonmarmelad

Catering pris 149kr
*Ät hos oss 189kr 

(*under våra ordinarie öppettider)

Beställs minst 3 dagat i förväg - Tillgänglig 25/11-23/12 



Julen 2021
Julig landgång 

Bröd, smör, krispsallad, gräddädel kvibille, brieost, julskinka 

på svensk rapsgris, rödbetssallad med svenska äpplen, våra 

egenrullade köttbullar, pickels, rostbiff, kallrökt lax, 

ägg & handskalade räkor. Dekoreras med frukt & grönt.

Catering pris 99kr
*Ät hos oss 129kr 

(*under våra ordinarie öppettider)

Beställs minst 3 dagat i förväg - Tillgänglig 25/11-23/12 

Köp till För julltakriken
Brödkorg; Vårt egna sirapsbröd, kavring och vispat smör 20kr/p

Dillkokt gourmetpotatis 10kr/p
Janssons frestelse 25kr/p

Våra egenrullade stora köttbullar (3st) 28kr/p
Prinskorv från Vaggeryd (3st) 28kr/P

Julgotte - Mix av juligt godis och våra frasiga pepparkakor 45kr/p
Vaniljpannacotta med hjortronkompott med smak av saffran, 

serveras i glas 49kr/p



Varma Rätter
°Våra egenrullade köttbullar

°Stekta prinskorvar från Vaggeryd
°Janssons Frestelse

Gröna rätter
°Grönkål med sirapsbetor, sotade 

chèvre,  granatäpple & pumpafrön.
°Rödkålssallad med mandariner & 

mynta.
°Kryddost från Boxholm & 

fikonmarmelad.
°Surdegsbröd, kavring & vispat 

smör.

Julen 2021

Fisk
°Brantevikssill  

°Krämig sherrysill med hjortron.
°Lingon- & ginsill

°Kummin- & citrongravad lax med 
honungssenapssås.

°Inlagd stektströmming i julkompott.
°Ägghalvor med mousse på  röd 

caviart.

Kallskuret 
°Griljerad julskinka på svensk 
rapsgris med sötstark senap.

°Kalvsylta med rödbetssallad med 
svenskt äpple.

Catering pris 365kr

Julbord

Beställs minst 5 dagat i förväg - Tillgänglig 25/11-23/12 

Köp till
Brödkorg; Vårt egna sirapsbröd, kavring och vispat smör 

20kr/p

Dillkokt gourmetpotatis 10kr/p

Janssons frestelse 25kr/p

Våra egenrullade köttbullar 25kr/p

Prinskorv från Vaggeryd 25kr/P

Julgotte - Mix av juligt godis och våra frasiga pepparkakor 

39kr/p

Vaniljpannacotta med hjortronkompott med smak av 

saffran, serveras i glas 42kr/p


