Julbord & julmat

Avhämtning & catering
Erikstorps är vida känt för sitt fina hantverksmässiga julbord på
skånska råvaror valda med omsorg.
Har du inte möjlighet att besöka oss på plats, erbjuder vi ett par
olika alternativ för avhämtning eller catering.
Jultallriken erbjuds i 3 serveringar och innehåller det bästa från
julbordet. Vi portions-förpackar jultallrikarna fördelat på 4 lådor, sill
& lax, skinka & chark, varmt & dessert. Maten levereras kallt, men kan
värmas enkelt i ugn eller micro.
Minsta beställning 1 person.

Julkassen är något större både till storlek & innehåll. Julkassarna
packas inte portionsvis utan per sällskap. Här finns möjlighet att få
köttbullar, prinskorv, janssons & kål serverat varmt, perfekt för er som
ska äta maten direkt eller leverans/hämtning.
Minsta beställning 4 personer.

Julbord är den största av våra produkter för avhämtning/catering. Här kan
du förvänta dig ett stort julbord serverat som buffé, snyggt och prydligt
upplagt på engångsfat. Här finns också möjlighet att få köttbullar,
prinskorv, janssons & kål serverat varmt.
Minsta beställning 20 personer.

Kontakta oss på bokning@kvartereterikstorp.se för en inledande dialog eller boka färdiga
paket direkt på vår hemsida.

Jultallrik

Julkassen

Sill & lax
Löksill
Senapssill
Stekt inlagd sill
Knäcke & smör
Sillpotatis

Sill & lax
Löksill
Senapssill
Branteviksill
Stekt inlagd sill
Knäcke & smör
Sillpotatis
Varmrökt lax
Gravad lax
Hovmästarsås
Ägg med räka

Gravad Lax
Hovmästarsås
Ägg med räka
Skinka & chark
Julskinka
Lökkorv
Salami
Egen senap
Picklad gurka
Lantpate
Vörtbröd
Varmt
Köttbullar
Prinskorv
Brunkål
Rödkål
Janssons
Dessert
Ris a la malta
saftsås på hallon
345 kr

Skinka & chark
Julskinka
Lökkorv
Salami
Lufttorkad skinka
Egen senap
Picklad gurka
Lantpate
Vörtbröd
Varmt
Köttbullar
Prinskorv
Brunkål
Rödkål
Janssons
Dessert
Ris a la malta
saftsås på hallon
395 kr

Julbord
Sill & lax
Löksill, Senapssill & Branteviksill
Gubbröra & Stekt inlagd strömming
Knäckebröd, vörtbröd, ost & smör
Sillpotatis
Varmrökt lax, gravad lax & sotad lax
Hovmästarsås & pepparrotskräm
Ägg med räkor & majonnäs
Skinka & chark
Julskinka, lökkorv, Salami
Lufttorkad skinka, leverkorv
Lantpate & lammkorv,
egen senap & picklad gurka

Västerviksenap
Varmt
Köttbullar & prinskorv
Brunkål & rödkål
Janssons frestelse
Glaserade revben
Dessert
Ris ala malta & saftsås
Mandelmussla, grädde & hallonsylt
Godis
Pepparkakor
Skumtomtar
Polkagrisar
Choklad

595 kr

