Vi har flera alternativ att välja på som ni finner här nedan. Nytt från förra året är att ni även kan
lägga till ett Dessert och Godis bord, vilket var mycket uppskattat.
Vi är stolta över vårat julbord där vi använder oss av svenska råvaror som ofta är lokala och där vi
med omsorg rullar våra egna köttbullar och gör våran egen Jansson som dessutom är laktosfri.
Ni finner även kostnader om det behövs hyras porslin, utkörning mm

Lilla julbordet
(passar perfekt till lunchen eller till er som vill ha det mest traditionella rätterna)
Paus inlagda sill med tillbehör (gräddfil, rom och tärnad rödlök)
Matjesill tårta
Varmrökt lax med dill cream
Ägg med skagenröra
Julskinka med senap
rökt korv
köttbullar rullade av svenskt nötkött på Paus
Prinskorv från Vaggeryd
Janssons frestelse gjord på Paus med laktosfri grädde
Delikatess Potatis
Ost
Paus hembakade ekologiska vörtlimpa
Pepparkakor
240 kr/ p

Det stora Julbords alternativet
Paus inlagda sill med tillbehör (gräddfil, rom och tärnad rödlök)
Paus krämiga ört sill
Matjessill tårta
Kallrökt lax
Varmrökt lax med dill Cream
Ägg med skagenröra
Julskinka med senap och äppelmos
2 sorters rökt korv varav 1 är vilt
Leverpastej
viltkött
Snittar med paté och cumberlandsås
köttbullar rullade av svenskt nötkött på Paus
Prinskorv från Vaggeryd
Janssons frestelse gjord på Paus med laktosfri grädde
Delikatess Potatis
Ost
Paus hembakade ekologiska vörtlimpa
Saffrans Panacotta med pepparkaks Crunch
360 kr/ p

Godis och dessertbord alá Eva
Hemgjorda kolor, chokladbollar, skumtomta, knäck, ischoklad, risalamalta, lakritsbräck,
95 kr/p

Kall jultallrik som är fint upplagd på porslins tallrik
Julskinka, ost, leverpastej, rökt korv, hembakat julbröd, rödbetssallad och köttbullar, kallrökt lax,
inlagd sill, ägg med räkor
Tillbehör ingår (senap, gräddfil, rödlök, hovmästarsås, kokt potatis)
Tallrik och disk ingår
180 kr/ p

Jul-landgångar
Ägg och räkor, julskinka, leverpastej, ost, rödbetsallad och köttbullar
95 kr

Julskinke smörgåsar på rågbröd
58 kr

Övriga tjänster
Utkörning från 250 kr
Kaffe/ te tillbehör 20 kr
Porslin: Tallrik, assiett, bestick, vinglas, kaffekopp, inkl disk 50 kr
Porslin Tallrik, vinglas, bestick inkl disk 35 kr
Julmust/ lättöl 18 kr st
Juldukar/servetter offert

Priserna inkl moms 12% och offerten gäller i 7 dagar från utskick
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