
 

 

 

DET GODA PÅ SLUTET…. 

  

 Mandelmusslor med sylt och grädde                                    30:- 

 

 Chokladmousse med karamelliserade nötter, grädde       35:-  

 

 Panna Cotta med hallonspegel och färska bär                  40:- 

 

 Bakelse, valfri ur vårt stora sortiment                                      32:- 

 

 Praliner, våra egna hemgjorda                                              11:-/st 

 

 Nougatpuck med havssalt                                                     15:-/st 
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JULPLANKA 

 Julskinka och senap 

 Ägghalva med räkor 

 Sill 

 Vedrökt karré  

 Lantkorv 

 Laxrulle med pepparrotsost 

 Minipaj med rödlök och Västerbottenost 

 Köttbullar med rödbetssallad 

 Lantpaté med Cumberlansauce 

 Janssons frestelse 

 Saffranskokt matvetesallad med grönkål och granatäpple 

 Äppelchutney 

 Brieost med fikonmarmelad 

 Pepparkaka med ädelostkräm 

 Vörtbröd, Annies knäcke och smör 

                                                                      195:- / pers 

JULTALLRIK 

 Julskinka och senap 

 Ägghalva med räkor 

 Sill 

 Lantkorv 

 Vedrökt karré 

 Laxrulle med pepparrotsost 

 Köttbullar med rödbetssallad 

 Minipaj med rödlök, Västerbotten och timjan 

 Brieost med fikonmarmelad 

 Pepparkaka med ädelostkräm 

 Vörtbröd, Annies knäcke och smör 

                                                                   145:- / per 

JULLANDGÅNG 

 Skinka och senap 

 Köttbullar och rödbetssallad 

 Lantkorv 

 Rökt lax och pepparrotscrème 

 Räkor och ägg 

 Brieost 

          På landgångsbröd             99:- 

 

JULCHARKSMÖRGÅS 

 Skinka och senap 

 Köttbullar och rödbetssallad 

 Lantkorv 

 Vedrökt karré 

          På fin hålkaka                69:- 

 

 

JULGRÖT 

 Risgrynsgröt, mjölk, socker och kanel 

 Skinkmacka med senap på Annies hålkaka 

                                                                                                                    79:-/pers 

 

GRÖNKÅLSPAJ MED CHÈVRE  (min. 6 pers) 

 Grönkålspaj med Chèvre 

 Julskinka 

 Senapskräm 

 Knäckesbröd eller fralla med ostkräm 

 Sallad med juldressing.                                                                 109:-/pers  

 

VÄSTERBOTTENPAJ  (min. 6 pers) 

 Västerbottenpaj 

 Varmrökt lax 

 Syrad rödlök 

 Örtkryddad crème fraichesås 

 Sallad, bröd, smör                                                                         109:-/pers 

 

JULSALLAD  

 Sallad med chèvre, sharonfrukt och päron, bulgur med jul- 

          dressing, rucola och granatäpplen. (Chèvre kan bytas mot  

           kyckling eller salladsost om så önskas)                                    99:- 

 

TILLÄGG 

 Köttbullar, prinskorv och Janssons Frestelse                                 49:-/pers 

 

TILLTUGG TILL GLÖGGMINGEL ELLER JULFEST 

 Minipaj med Västerbottenost                                                 25:- 

 Gubbröra på Annies eget knäckebröd                   30:- 

 Minihamburgerbröd med rökt laxröra          30:-  

 Tartlette med rärköra                                    30:- 

 Pepparkaka med ädelostkräm           19:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

        

        


