JULBORD
Välkommen till en annorlunda ju på Erikstorp.
I år har vi valt att servera vårat stora Julbord som bordsbuffé.
Stora sällskap kontaktar oss enklast på bokning@kvartereterikstorp.se
mindre sällskap bokar enklast direkt vi vår hemsida.

VÅRA JULPRODUKTER:
Julbord i egen stuga
Låt oss duka upp det allra bästa från vårt julbord i en intim och säker
miljö. Vi har pyntat och gjort våra stugor extra mysiga för att ge er
möjligheten att njuta av vår julmat helt ostört. Perfekt för lilla
familjen eller företaget.
Vid ankomst står julbordet uppdukat och efter avslutad middag tar vår
personal hand om disk & eventuella rester.
Stugan har plats för 6 personer och ni har egen toalett, WiFi och kök.
Tillgång till er stuga har ni under tiden man äter och när ni känner er
mätta och belåtna checkar ni ut eller lägger till övernattning för en
liten summa.
Från den 27/11 till 24/12 är det möjligt att boka detta varje fredag och
lördag.
Priset är 645:-/person (vid 6 personer)
Julkasse för Take Away - Perfekt både för företag & privatpersoner
Våra Julkassar är ett lysande alternativ till den klassiska julfesten.
Bjud era anställda på en julkasse i 3 serveringar som kan avnjutas hemma
tillsammans med familj och vänner. Vi skräddarsyr lösningar för just ert
företag, inget uppdrag är för stort eller för litet för oss.
Julkassarna kan packas enligt önskat antal och enkla instruktioner för
uppvärmning i micro eller ugn medföljer.
Kontakta oss på bokning@kvartereterikstorp.se för en inledande dialog.

Stora
Julkassen
345 kr /
person
Innehåller
följande:

Kallt
Löksill
Senapssill
Gravad Lax
Hovmästarsås
Varmrökt lax
Julskinka
Lökkorv
Paté på gris
Sillpotatis
Vörtbröd
Knäcke
Västerviksenap

Varmt
Janssons frestelse
Köttbullar
Prinskorv
Brunkål
Rödkål
Skånsk senap
Sött
Risgrynsgröt med
saftsoppa

ERIKSTORPS JULBORD SOM
BORDSBUFFE
Julbordspremiär 26 november
Tider 18:00 - 20:00
Julbord som bordsbuffe torsdag
- lördag 495 kr
Innehåll:
Julbord Bordsbuffe 2020 – Innehåll
Servering 1
Vörtbröd
Surdegsbröd
Huså knäcke
Herrgård
Julcheddar
Vispat smör
4x Inlagd goda sillar
Stek inlagd strömming
Gubbröra på rågbröd
Sillpotatis
Servering 2
Rödbetsgravad lax
Varmrökt lax
Ägg, majo, räka, dill
Hovmästarsås
Romsås smaksatt med pepparrot
Servering 3
Julskinka
3x Goda korvar
Skånsk senap
Västerviksenap
Orginal mild senap
Servering 4
Leverpastej
Paté på gris
Varmrökt gåsbröst
Hemrökt Lammfiol
Cumberlandsås
Håkans inlagda gurka
Saltgurka
Picklad blomkål
Rödbetssallad
Äpplekompott
Inlagda rödbetor

Servering 5 - Varmt
Jansson
Köttbullar
Brunkål
Rödkål
Revben
Servering 6
Ris ala malta med saftsoppa
Skuren pepparkaka
Saffransbiscotti
Kanderade mandlar
Fiskar från kolsvart
Karameller
Hemgjorda praliner
Chokladkola
Salt smörkola
Ingefärsbräck med valnöt
Fikon
Dadlar
Äpple, klementin, apelsin

Lilla
cateringjulbordet!
Pris: 395 :-

Löksill
Senapssill
Pepparrot
Gubbröra
Gravad Lax
Varmrökt lax från uteköket
Ägg, majonnäs, räka
Julskinka
Lökkorv
Leverkorv
Rullsylta
Rödbetssallad
Sillpotatis
Vörtbröd
Knäcke
Västerviksenap
Janssons frestelse
Köttbullar
Prinskorv
Brunkål
Rödkål
Hemmagjord skånsk senap
Mandelmussla med vispad grädde och
saftsoppa

PORTIONSFÖRPACKDE JULTALLRIKAR - Perfekt
både för företag & privatpersoner
Våra Jultallrikar är ett lysande alternativ till den
klassiska julfesten. Bjud era anställda på en
jultallrik i 3 serveringar som kan avnjutas både i
hemmet eller på arbetsplatsen. Vi skräddarsyr
lösningar för just ert företag, inget uppdrag är för
stort eller för litet för oss.
Jultallriken kan packas individuellt och enkla
instruktioner för uppvärmning i micro eller ugn
medföljer.
Kontakta oss på bokning@kvartereterikstorp.se för en
inledande dialog.
Stora Jultallriken 345 kr /
person

Lilla Jultallriken 245 kr /
person

Kallt
Löksill
Senapssill
Gravad Lax
Hovmästarsås
Varmrökt lax
Julskinka
Lökkorv

Kallt
Löksill
Senapssill
Gravad Lax
Julskinka
Lökkorv
Vörtbröd
Västerviksenap

Sillpotatis
Vörtbröd
Knäcke
Västerviksenap

Varmt
Janssons frestelse
Köttbullar
Prinskorv
Brunkål

Paté på gris

Varmt
Janssons frestelse
Köttbullar
Prinskorv
Brunkål
Rödkål
Skånsk senap
Sött
Risgrynsgröt med saftsoppa

Sött
Risgrynsgröt med saftsoppa

