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JULBORDSCATERING
UPPLEV & NJUT AV JULMATEN - MEN MED SUNT FÖRNUFT!
I dessa tider är det av största vikt att vi bryr oss om varandra
inför den tid vi har framför oss. Vi på Hotell Hulingen utgår från att ni,
alla våra gäster - precis som vi - tar vårt fulla ansvar och stannar hemma om vi är krassliga.
Julens klassiska rätter levereras i bufféform eller som jultallrik i portionsförpackade lådor.
Du bestämmer själv hur du vill ha det.

LILLA JULBORDET
Levereras på fat
295:-/person

KALLT
2 sorters klar sill
Krämig sill
Stekt inlagd strömming
Ägghalva med räkor
Gravad lax
Julskinka
Lökkorv
Hovmästarsås
Senap
Rödbetssallad
Bröd, smör & ost

VARMT
Janssons frestelse
Revbensspjäll
Hemgjorda köttbullar
Prinskorv
Omelett med svampstuvning

DESSERT
Ostkaka med sylt & grädde
Pepparkakor & struvor
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STORA JULBORDET
Levereras på fat
435:-/person

KALLT
Klar sill
Krämig sill
Hulingens julsill
Stekt inlagd strömming
Ägghalva med räkor
Ägghalva med stenbitsrom
Gravad lax
Varmrökt lax
Julskinka
Rökt älgstek
Kalvsylta
Lökkorv
Leverpastej
Skaldjursröra
Hovmästarsås
Dillmajonnäs
2 sorters senap
Rödbetor
Smörgåsgurka
Rödbetssallad
Bröd, knäckebröd, smör & ost

VARMT
Janssons frestelse
Hemgjorda köttbullar
Omelett med svampstuvning
Prinskorv
Revbensspjäll
Kåldolmar
Rödkål

DESSERT
Ostbricka med kex
Ostkaka med sylt & grädde
Pepparkakor & struvor
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LITEN JULTALLRIK
Levereras i portionsförpackade lådor
245:-/person

2 sorters sill med kokt potatis
Gravad lax med hovmästarsås
Ägghalva med räkor
Julskinka med rödbetssallad
Kalvsylta med inlagda rödbetor
Rökt älgkorv
Leverpastej med cumberlandsås
Bröd, smör & ost
Janssons frestelse
Hemgjorda köttbullar
Prinskorv
Rödkål
Pepparkakor

STOR JULTALLRIK
Levereras i portionsförpackade lådor
285:-/person

3 sorters sill med kokt potatis
Stekt inlagd strömming
Gravad lax med hovmästarsås
Varmrökt lax med dillmajonnäs
Ägghalva med räkor
Julskinka med rödbetssallad
Kalvsylta med inlagda rödbetor
Rökt älgkorv
Lökkorv
Leverpastej med cumberlandsås
Janssons frestelse
Prinskorv
Hemgjorda köttbullar
Kåldolmar
Revbensspjäll
Rödkål
Senap
Pepparkakor & struvor
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NYHET!
JULLANDGÅNG
En landgång fylld med julens läckerheter.
Perfekt för familjen eller det lilla sällskapet.
Ett gott och trevligt alternativ istället för julbord.
139:-/person

DESSERTER
Desserttallrik
Ett urval av våra desserter med en julig touch.
Perfekt avslut på julmaten.
95:-/person

Mjuk pepparkaka med lingonglasyr & sockrade lingon
Brownie toppad med nötter & vispad grädde
Apelsincheesecake med hackad choklad
Citronmarängpaj med rårörda blåbär
Julgodis
Lite plock & gott med julgodis
55:-/person

Klassisk gott & blandat
Knäck
Skumtomtar
Toffee mix dark
Ostbricka
Ostar från Räven & Osten i Järnforsen.
Serveras med marmelader & kex.
115:-/person

Lida Gårdsost
Rävens Lilla röda
Lida blå
Fikonmarmelad
Kvittenmarmelad
Blandade kex
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UTKÖRNING
150:- inom Hultsfred.
Utanför Hultsfred 150:- + 30:-/mil
Du kan även välja att själv hämta maten färdigpackad hos oss.

TILLÄGG
Porslin
40:-/person för ett helt set
(tallrik, bestick, glas, assiett, dessertsked, servett)
10:-/del

Engångsmaterial
25:-/person
(tallrik, bestick, glas, assiett, dessertsked, servett)

Julmust/jullättöl 33cl
29:-

Kaffe
20:-/person

Glögg
15:-/person

Hjälp med att duka upp maten
500:-

Önskar ni andra tillägg – prata med oss.
Vi finns här för dig!

