JULMENYER

FÖR ATT BESTÄLLA
Mejla: info@stockholmfood.se
Eller ring: 08-22 40 60

Inget julbord med personalen eller med familjen i år?
Lugn , vi hjälper till att lösa detta.
Varför inte ett virtuellt julbord eller en leverans till julafton.
Vi ordnar mat och leverans.
Vi kan leverera ner till 2 personer.
Leveranskostnad tillkommer på 50kr.
När du beställer julbord från Stockholm Food får du mat med det lilla extra. För vi älskar mat.
Vi behöver din beställning senast 3 dagar före leverans, men vi försöker givetvis hjälpa till om du är ute i sista
minuten. Ändringar av antal portioner kan göras, dock senast 3 dagar före leverans, i annat fall debiteras fullt
pris. Alla priser är exklusive moms.

KLASSISKA JULBORDET JULSMAKER
295kr ex moms

295 kr ex moms

Inlagdsill
Senapssill
Krämig Vitlök- & örtsill
Rödlök & gräslök
Gräddfil
Gravad lax med hovmästarsås
Varmrökt lax
Ägg med romcreme
Senapsgriljerad skinka
Janssons frestelse
Köttbullar
Prinskorv
Kokt potatis
Västerbottenost
Knäckebröd samt julvört och ljus
limpa samt smör
Kardemummapannacotta med
glöggtopping
Chokladtryfflar

Krämig Vitlök- & örtsill
Brantevikssill med dill, rödlök och
Krämig Matjesillsröra serverat i litet
glas med Rågbrödscrust
Laxsnurra med wasabisesamfrö samt
tunnbröd
Pocherat Ägg med pepparrot & rökt
lax
Rotgrönsaker & rödkål med honung
prinskorv
Kallskuren lammkorv
Köttbullar med kryddpeppar & senap
Teriyakikryddad skinka
Knäckebröd
Surdegslimpa
Vispat smör
Prästost
Kardemummapannacotta med
glöggtopping
Chokladtryfflar

JULTALLRIK 165kr
Inlagdsill
Krämig Vitlök- & örtsill
Rödlök & gräslök
Gravad lax med hovmästarsås
Varmrökt lax
Ägg med romcreme
Senapsgriljerad skinka
Köttbullar
Prinskorv
Kokt potatis
Västerbottenost
samt tillbehör

VEGETARISKT JULBORD

295 kr ex moms
Honung & kryddpepparrostade morot
och pumpa med solroskärnor
Vit bönbiff med halloumi
Aubergine på sill vis med senap
Griljerad långbakad kålrot
Rostad rotselleri med solrosmajjonäs
Granatäppelsallad med fänkål & persilja
Butternutpumpa med ricotta och salvia
Vitlök & örtbakad blomkål
Våra vegetariska köttbullar
Janssons frestelse med kapris och
västerbottenost
Kardemummapannacotta med
glöggtopping
Chokladtryfflar
Knäckebröd
Surdegslimpa
Bröd & smör

