DET GODA PÅ SLUTET….


Chokladmousse X 3 med hallon och grädde

49:-



Panna Cotta med hallonspegel och färska bär

45:-



Bakelse, valfri ur vårt stora sortiment

42:-



Praliner, våra egna hemgjorda

13:-



Nougatpuck med havssalt

15:-



Saltlakritskola, vår egen hemgjorda

23:-
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GLÖGGMYS

Snitt med Brieost, rostade nötter och honung

Krustad med varmrökt laxröra

Pepparkaka med ädelostkräm

Baconlindade dadlar (3 st/pers)

Saffransbiscotti

Chokladtryffel (våra egna)

VEGETARISK JULSMÖRGÅS

Brieost

Bavaria Blu

Västgöta Kloster

Fikonmarmelad

Päron

JULTALLRIK

Julskinka och senapskräm

Äggsallad med räkor

Currysill

Laxrulle med pepparrotsost

Julsallad med grönkål, sharonfrukt, valnötter och granatäpple

Köttbullar med rödbetssallad

Minipaj med Västerbottenost, grönkål, Serranoskinka och
lingonspread

Brieost med fikonmarmelad

Vörtbröd, Annies knäcke och smör
199:-/pers
LILLA JULTALLRIKEN

Jullbulgur med sharonfrukt, valnötter och granatäpple

Julskinka med senapskräm

Minigrönkålspaj med serranoskinka och lingonspread

Skaldjurspaté med rökt lax och romsås

Ädelosttartlette

Brieost, fikonmarmelad och pepparkaka

Bröd, smör
159:-/pers
JULLANDGÅNG

Skinka och senap

Köttbullar och rödbetssallad

Lantkorv

Rökt lax och pepparrotscrème

Räkor och ägg

Brieost
På landgångsbröd
JULCHARKSMÖRGÅS

Skinka och senap

Köttbullar och rödbetssallad

Lantkorv
På fin hålkaka

75:-

119:-/pers

129:-

MINGELTALLRIK

Två snittar; skagenröra & räkor, lufttorkad skinka & mozzarella
och en miniwrap med pulled pork & vitlöksdressing
109:JULSMÖRRE (smörrebröd)

Rökt lax och pepparrotskräm på grovt rågbröd

Julskinka med senapskräm på vörtbröd

Äggsallad och ansjovis

99:59:69:-

HEL PAJ FÖR 4 PERS.

Grönkålspaj

Ost-/skinkpaj

Broccoli/ädelost

Kyckling/bacon

Sallad, bröd, smör

199:19:-/pers

JULGRÖT

Risgrynsgröt, mjölk, socker och kanel

Skinkmacka med senap på Annies hålkaka
SMÅPLOCK

Köttbullar, prinskorv och Janssons Frestelse

Miniwrap med rökt laxröra

Miniwrap med pulled pork & vitlöksdressing

Miniwrap med fetaoströra, soltorkade tomater & syrad lök

Tartlette med räköra

Minijulpaj med skinka, grönkål och lingonkräm

Extra Serranoskinka(2 skivor) till pajer eller sallader

Extra julskinka (2 skivor)

Baconlindade dadlar (3 st)

89:-/pers
59:-/pers
39:25:30:35:35:29:19:29:-

JANSSONS FRESTELSE

Vi gör din Janssons frestelse! Antingen i form som du lämnar in eller
i engångsform. Vi gör riktigt bra Jansson!
19:50/hg
75:-

