Jul med Thörnströms
I år behöver vi tänka nytt!

Vi kommer att servera vår goda mat vid sittande bord.
Vi sprider ut ankomsttider för våra sällskap och vi kommer att ta emot färre gäster än normalt så att vi kan hålla avstånd.
Detta för att vi tar ansvar i den tid som råder och för att ni skall känna att ni kommer till en trygg miljö.
Kvällen börjar med en varm glögg när ni kommer och stämningen av jul kommer som alltid finnas hos oss.
För er som fortfarande önskar det klassiska julbordet rekommenderar vi vårt julbord för catering.

Julmeny Privata Rum
Förrätt
”Sharing” på bordet
Senapsgravad strömming, Inlagd rödlöksill, Björkösill, Matjesill med ägg,kapris, lök och brynt smör,
Löjromsägg, Dill- och svartpeppargravad lax med hovmästarsås
Rökt laxtartar med gräslöksemulsion & Skagenröra.
Sillpotatis och lagrad prästost. Fäboknäcke & Surdegsbröd med smör
Julöl 33cl & Håkans Snaps
Varmrätt
Kräftfärserad rödtunga med grapefrukt sauterad kål och zucchini smörad vermouthromsås
Vi provar och smakar - ännu inte klart
Alternativt
Kryddstekt ryggbiff med prästost- och jordärtskockapuré. Pumpa- och brysselkål samt svart tryffelsky
Vi provar och smakar - ännu inte klart
Ost
3 st utvalda ostar från Hilda´s i saluhallen med frukt- och nötbröd, rostade mandlar och plommonkompott
Vi provar och smakar - ännu inte klart
Dessert
Bakad vit choklad med mandarinsorbet och lemoncurd samt rostade hasselnötter och pepparkaka
Vi provar och smakar - ännu inte klart
Lunch 3-rättersmeny
Mån-Fre Meny 525kr * Lör-Sön 650kr
Dryckespaket 440kr
Alkoholfritt dryckespaket 185kr
Tillval ostar 125kr * Vin till ostar 100kr

Kväll 4-rättersmeny
Meny kväll 825kr
Dryckespaket 540kr
Alkoholfritt dryckespaket 255kr

Boka bord

Sänd er förfrågan till info@privatarum.com, eller ring oss 031-132066. Därefter får ni en bekräftelse.
Val av varmrätt förbeställes. Självklart tar vi hänsyn till allergier.
Privata Rum
Postgatan 2
+46 31 132066
info@privatarum.com

Thörnströms Kök
Teknologgatan 3
+46 31 162066
info@thornstromskok.com

Studio Thörnström
Viktoriagatan 22
+46 31 132066
info@privatarum.com

Julcatering med Thörnströms
Klassiskt julbord för catering!
Vår uppskattade julmat finns att få levererad. Vi erbjuder olika former.
Allt ligger fint upplagt på fat och klart att servera.

Lilla Julbordet

Jultallrik
Senapsgravad strömming 		
Rödlökssill
Löjromsägg
Dill- och svartpeppargravad lax med gravlaxsås
Skaldjursterrine med citron- dillmajjo		
Rimmad kokt och griljerad julskinka
Thörnströms äpplesenap
Kalvsylta
Rödbetssallad
Köttbullar			
Fäboknäckebröd, Håkans Vörtbröd		
Smör och lagrad prästost		
Pepparkaka
201kr per person exkl. moms (225kr per person inkl. moms)

Tillägg

Senapsgravad strömming
Rödlöksill		
Björkösill (räkor, stenbitsrom, pepparrot, äpple, dill - krämig)
Löjromsägg
Dill- och svartpeppargravad lax med gravlaxsås
Skaldjursterrine med citron- dillmajjo
Rimmad kokt och griljerad julskinka
Thörnströms äpplesenap
Kalvsylta
Rödbetssallad 		
Slaktarkorv
Leverpastej
Cumberlandsås
Cornichons
Fäboknäckebröd, Håkans Vörtbröd		
Smör och lagrad prästost		

Småvarmt till jultallrik
Janssons frestelse				
Prinskorv			
Rödkål
67kr per person exkl. moms (75kr per person inkl. moms)

Dessert
Ris à la Malta med saftsås		

Dessert till jultallrik
Ris á la Malta med saftsås
51kr per person exkl. moms (57kr per person inkl. moms)

Småvarmt till lilla julbordet
Janssons frestelse				
Prinskorv
Köttbullar			
Rödkål
89kr per person exkl. moms (100kr per person inkl. moms)

Privata Rum
Postgatan 2
+46 31 132066
info@privatarum.com

335kr per person exkl. moms
375kr per person inkl. moms

Thörnströms Kök
Teknologgatan 3
+46 31 162066
info@thornstromskok.com

Studio Thörnström
Viktoriagatan 22
+46 31 132066
info@privatarum.com

Julcatering med Thörnströms
Stora Julbordet
Senapsgravad strömming
Björkösill (räkor, stenbitsrom, pepparrot, äpple, dill - krämig)
Rödlöksill
Sillsallad
Löjromsägg
Skagenröra		
Dill- och svartpeppargravad lax med gravlaxsås
Rökt laxtartar med gräslöksemulsion
Rullsylta
Leverpastej
Cumberlandsås		
Slaktarkorv
Rimmad kokt och griljerad julskinka
Thörnströms äpplesenap
Kalvsylta
Rödbetssallad
Cornichons

Småvarmt
Janssons Frestelse		
Köttbullar			
Prinskorv			
Honungsstekta revben
Rödkål
Fäboknäckebröd, Vörtbröd		
Smör och lagrad prästost		
Dessert
Ris à la Malta med saftsås		
520kr per person exkl. moms
582kr per person inkl. moms

Beställning av jultallrik / julbord för catering

Sänd er beställning till info@privatarum.com, eller ring oss 031-132066. Därefter får ni en bekräftelse.
Det går bra att hämta er beställning på Postgatan 2, alternativt budar vi ut ert julbord. Kostnad för leverans tillkommer.
Säkerställ er leverans, beställ er catering redan nu.
Antalsjustering går att göra närmare bokat datum.

Catering med helhetskoncept

Om ni väljer denna form är vi med på plats och står vi för helheten med mat, dryck och servering, planering och genomförande.
Vi är angelägna att komma på plats innan för att se förutsättningarna hos er så att vi har en bild av er festplats.
Utvalda drycker, sophantering etc. Ni behöver inte tänka på något!
Kontakta oss för offert info@privatarum.com, eller ring oss 031-132066

Julgåva till dina kunder eller medarbetare? Vi har de bästa julklapparna!
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