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JULDELIKATESSFAT - CATERING  
- Serveras på snygga engångsfat (min 6 pers) 
Varje delikatessfat är upplagt för 6-8 personer. För att inte blanda sillar med julskinka 
och patéer och annan julmat, levereras de på olika fat. Bägge delikatessfaten (Första 
fatet, Andra fatet samt ”Sött & Gott”) ingår alltså i priset. 
 

FÖRSTA FATET 
Löksill med rödlök, purjolök och schalottenlök 
Citronsill med finhackad dill och purjolök 
Senapsill med grovkornig senap smaksatt med honung  
Ägghalva med räktopping 
Skaldjurspaté  
MATSMAKS gravade årgångslax 
Varmrökt lax  
Hovmästarsås, Romsås 

ANDRA FATET 
Griljerad julskinka  
Tunnskuren grillad rostbiff 
Alex egengjorda köttpaté, toppad med cornichons och syltlök 
En sorts julkorv 
MATSMAKS egna rödbetssallad  
Cumberlandsås 
MATSMAKS egna starka senap 

DET SOM HÖR TILL 
Vörtbröd, knäckebröd, vispat smör, skivad cheddarost 

SÖTT & GOTT 
Ris á la Malta, toppad med jordgubbsås 

Kuvertpris p.p. utan småvarmt 229 kr ex. moms 

TILLVAL - ÖNSKAR NI SMÅVARMT ? 
Janssons Frestelse/Smörstekta Köttbullar/Handknypplad Prinskorv/Sirapsstekt brysselkål 

Kuvertpris p.p. 58 kr ex. moms 

Totalt Kuvertpris inkl. småvarmt p.p. 287 kr ex. moms  

 
Om gruppen är lite större väljer vi att lägga upp faten som ett julbord med lite extra  på faten så att alla 
blir nöjda.   

Pristillägg på 40:- p.p ex. moms   
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JULTALLRIK - CATERING 

Serveras på engångstallrik (min 6 pers) 

 
Löksill med rödlök, purjolök, scharlottenlök 
Senapssill med grovkornig senap smaksatt med honung  
Kokt sillpotatis 
Gubbröra med ansjovis, lök och potatis 
Ägghalva toppas med räkröra 
Varmrökt lax toppas med krämig rom och dillsås 
Skaldjurspaté 
Griljerad julskinka 
MATSMAKS egna starka senap 
En sorts julkorv 
MATSMAKS rödbetssallad  
Skivad cheddarost  
Vörtbröd, Ljust bröd, Vispat smör 
Ris á la Malta 

Kuvertpris p.p. 189 kr exkl. moms   
 

 
TILLVAL:  

Ris á la Malta  
Kuvertpris p.p. 30 kr ex. moms 
 
SMÅVARMT med: 
Janssons Frestelse/Smörstekta Köttbullar/  
Handknypplad Prinskorv/Sirapsstekt brysselkål 
Kuvertpris p.p. 39 kr ex. moms 

 

Långbakade tjocka revben 
Kuvertpris p.p. 45:- exkl. 12% moms  
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JULBORD CLASSIC - CATERING 

Vårt klassiska julbord kännetecknas av genuint hantverk och omsorgsfullt utvalda råvaror för att skapa 
julens smaker och traditioner. Läggs upp på snygga svarta engångsfat (min 20 pers). 

• Löksill med rödlök, purjolök och scharlottenlök 

• Senapssill med grovkorning senap smaksatt med honung 

• Citronsill med finhackad dill och purjolök 

• Gubbröra med ansjovis, lök och potatis 

• Gravad årgångslax med hovmästarsås 

• Varmrökt lax 

• Ägghalva med räktopping 

• Skaldjurspaté 

• Matsmaks egna Rödbetssallad 

• Griljerad julskinka 

• 2 sorters julkorv 

• Alex härgjorda köttpaté med cornichons och syltlök 

• Långbakade glacerad tjocka revben 

• Smörstekta Köttbullar 

• Smörstekta handknypplade Prinskorvar 

• Janssons frestelse 

• Kokt sillpotatis 

• Sirapsstekt brysselkål 

• Brieost 

• Skivad cheddarost 

• Vörtlimpa, ljust bröd och vispat smör 

• Ris á la Malta toppad med jordgubbssås 

 

Kuvertpris p.p. 350:- exkl. moms 
Min. 20 personer 
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