Julmeny Take Away!
I år ser December och Julen inte riktigt ut som det brukar.
Därför behöver alla och så även vi anpassa oss och ställa om.
Vi kommer nu även erbjuda vår goda hemlagade julmat som Take Away.
Passa på att njut av traditionella klassiker tillagat
med stor omsorg på mestadels lokala råvaror,
samtidigt som ni även stöttar oss under denna svåra tid.
Vi portionsförpackar maten så att Du/Ni kan avnjuta den på ett säkert sätt.
Det småvarma levereras kallt och ni värmer när det passar er i micro eller ugn.
Avhämtning kan ske:
fr.o.m. fredagen den 27:e November t.o.m. söndagen den 20:e December
fredag, lördag & söndag samt måndag 21:a & tisdag 22:a December.
För att minimera uppkomst av trängsel i våra lokaler kan Julmaten hämtas:
Fredagar 15:00-18:00, Lördagar 12:00-17:00, Söndagar 10:00-13:00
(övriga datum & tider på förfrågan)
Vid bokningstillfälle anges tid för upphämtning, inom tidsramen.
Vill ni att vi bär ut maten till er bil löser vi givetvis det.
Vid beställning av 20 portioner eller mer kan vi ombesörja utkörning kostnadsfritt
inom Kristinehamn. För mindre beställningar tillkommer utkörningsavgift.
Julmeny Take Away 4 serveringar 525:(två kalla tallrikar, småvarmt & hemgjort julgodis)
Vill ni lyxa till det lite extra kan ni även lägga till;
ostservering 100:- & dessert 75:- eller varför inte båda för 150:-
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Julmeny Take Away.
Sill &Fisk
Klassisk löksill, Lingon- & svartpepparsill, Senapsill, Löjromsill, Matjessilltårta
Citron- och dillgravad lax, Örtmarinerad varmrökt lax från Hammarö, Färskostterrin,
Ägg med räkröra, Rödingterrin
Tillbehör
Potatisterrin, Romsås, Hovmästarsås, Västerbottensost
Kallskuret
Julskinka från Rocklunda Gård, Älgsalami Hygn´s Gård, Kalvleverpastej, Kryddstekt ankbröst,
Rökt lammstek från Lindås, Kallrökt hjort från Hygn´s Gård
Tillbehör
Kryddsenap, Rödbetssallad, Tranbärschutney
Småvarmrätt
Handrullade köttbullar av färs från Enkullen gård, Prinskorv, Janzons frestelse,
Glacerade benfria revben
Julgodis
Mjölkchoklad krisp, Hallonfudge, Fransk nougat med nötter, Julkola, Knäck
Saffranstoppar med pistagenötter
Pris: 525:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ost
Sörmlandsädel, Lagrad Cheddar ost, Svensk Brie ost
Tillbehör
Gästgiveriets egengjorda marmelad, Knäckebröd olika sorter
Pris: 100:Dessert
Mjölkchokladmousse, Rostade pepparkakssmulor, Havtornsgelé, Vispad grädde
Pris: 75:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Julmeny Take Away 6 serveringar: 675:-
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