KRAV-märkt och ekologiskt julbord!

CHRISTMAS GRILL
CATERING AV JULMAT OCH JULBORD - HEM ELLER TILL ER JULFEST!

TOMTEMORS TALLRIK 225 kr

Honungs-, calvados- och skånsk senapssill

Serveras varmt på sidan

Mormor Ingas sill med forellrom, havtorn
och vitt vin

Dillkokt Krav potatis

Gravad fjordlax, citrusgrönsaker och

Ekologisk prinskorv

hovmästarsås

Kopparhattens hemlagade ekologiska

Ägghalva med klassisk skagen & dillvippa

köttbullar

Varmrökt laxm och dillpicklad polkabeta
Griljerad ekologisk gårdsskinka med
julens grova honungssenap
Krämig rödbetssallad med äpple och
pepparrot
Vörtbröd och vispat smör

VEGETARISKA JULTALLRIKEN 245KR

Senapsgriljerad rotselleri

Serveras varmt på sidan

Polkabeta inlagd med klassiska sillkryddor
och grönt

Sirap- och lökfräst brysselkål

Honung, calvados och ”senapssill” på

Kopparhattens vegetariska julbullar

aubergine

Dillkokt Krav potatis

Örtagårdszucchini med smörgåskrasse
Grillad färsk sparris, rostade pinjenötter
och grönkål
Ägghalva med tångrom och salladslök
Sallad på rostade rotsaker från Stora Tollby
Gård, dijonsenap och örter
Julknäcke, vörtbröd och vispat smör

KRAV-märkt och ekologiskt julbord!

KOPPARHATTENS JULBUFFÉ 395 kr
Fisk och skaldjur

Småvarmt

Honungs-, calvados- och skånsk
senapssill
Mormor Ingas sill med forellrom,
havtorn och vitt vin
Kopparhattens inlagda julsill med
sillgrönt
Gravad fjordlax med råmarinerad fänkål
Kallrökt fjordlax med citrus och dill
Ägghalva med klassisk skagen och
dillvippa
Ägg med varmrökt lax och dillpicklad
polkabeta
Kött
Griljerad ekologisk gårdsskinka
Varmrökt Hjortstek från Pär på Värmdö
Vasaloppskorven från Ekholms i Rättvik
Grönt
Krämig rödbetssallad med äpple,
pepparrot och purjolök
Saffrans-couscous med sojabönor,
mandlar, ingefära och russin
Sallad på grönkål, granatäpplen, hyvlad
vintermorot, ädelost och saltade frön
Rödkål, honung och kummin

Dubbelmarinerad oxfilé med syltade
kantareller
Kopparhattens hemlagade ekologiska
köttbullar
Ekologisk prinskorv
Janssons frestelse
Honungsglaserade revbensspjäll med
rödkål
Dillkokt Krav potatis
Tillbehör
Kopparhattens senap smaksatt med
Calvados
Julens grova honungssenap
Hovmästarsås, konjakslingon och
äppelmos
Edamerost och lagrad cheddarost
Hembakat vörtbröd, julknäcke och
vispat smör
Sötsaker
Fransk chokladtårta
Saffransruta
Pepparkakor
Chokladkola

Skumtomtar
Ischoklad
Julknäck
Polkagrisar

BRA ATT VETA
Minimibeställning för vår catering är 10 personer och vi behöver ha din slutliga beställning
senast 7 arbetsdagar före leveransen. Vi debiterar för antalet beställda maträtter om inget
annat meddelat oss på förhand. Moms 12% tillkommer på alla priser.
www.kopparhattenfalun.se
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