Avhämtning
Tack för att ni tänker på oss och vill handla även för avhämtning!
Beställning av måltiderna görs minst 3 dagar innan och är bindande
Övriga produkter gärna 1 dag innan
Vi packar mestadels i små förpackningar som går att återanvända till t.ex. matlådor.

Sillmåltiden 189:-/person
Inlagd sill med rödlök, purlojök och nejlika
Sill med senap, vitpeppar och dill
Matjesill med creme fraiche, gräslök och rödlök
Sill med citron, rosmarin och rostad vitlök
Ägg med dillmajonnäs
Strömming på Färjas vis
Smörslungad kokt potatis och dill
Kallrökt lax från Söråkers fisk
Varmrökt lax från Söråkers fisk
Rökta räkor från Söråkers fisk med aioli
Mjälloms tunnbröd med vispat brynt smör

Lilla julmåltiden 245:-/person
Inlagd sill med rödlök, purlojök och nejlika
Sill med senap, vitpeppar och dill
Sill med citron, rosmarin och rostad vitlök
Ägg med dillmajonnäs
Smörslungad kokt potatis och dill
Kallrökt lax från Söråkers fisk
Mjälloms tunnbröd med vispat brynt smör

^^^
Kryddat långkokt ytterlår från Skäggsta Gård
Skinka från Vänna Gårdsskött med kokt senap
Färjas klassiska köttbullar på både fläsk- och nötfärs från Vänna Gårdskött och
Skäggsta Gård
Ångad vitkål med västerbottesostkräm, rostat kavring och anjovis
^^^
Liten ostbricka med lokala ostar från Strömmens Gårdsmejeri, Ånge och
Lövbergs Gårdsproduktion, Ljustorp och egenkokt marmelad

Stora julmåltiden 459:-/person
Egenkryddad glögg på äppelmust från Sundsvalls musteri
Farmor Ainas pepparkakor med ostkräm på Boltjärn blå från Strömmens
Gårdsmejeri, Ånge

^^^
Inlagd sill med rödlök, purlojök och nejlika
Sill med senap, vitpeppar och dill
Matjesill med creme fraiche, gräslök och rödlök
Sill med citron, rosmarin och rostad vitlök
Ägg med dillmajonnäs
Strömming på Färjas vis
Smörslungad kokt potatis och dill
Kallrökt lax från Söråkers fisk
Varmrökt lax från Söråkers fisk
Rökta räkor från Söråkers fisk med aioli
Mjälloms tunnbröd med vispat brynt smör
^^^
Paté en crut med tillbehör
Kryddat långkokt ytterlår från Skäggsta Gård
Skinka från Vänna Gårdsskött med kokt senap
Färjas klassiska köttbullar på både fläsk- och nötfärs från Vänna Gårdskött och
Skäggsta Gård
Prinskorvar från Vänna Gårdskött
Ångad vitkål med västerbottesostkräm, rostat kavring och anjovis
Bakad jordärtskocka med sherry och purjolök
Karamellkokta äpplen med nejlika och crema di balsamico
Lamm från Skäggsta Gård med reducerad fondsås
^^^
Ostbricka med ostar från Strömmens Gårdsmejeri, Ånge och Lövbergs
Gårdsproduktion, Ljustorp
Egenkokt marmelad
Kokt päron i kryddigt vin
^^^
Savoiardikex med marachinokörsbär, tonkaböna och mascarponekräm
^^^
Praliner och kola

Ostbrickan på lokala ostar 145:-/bricka
Ostbrickan innehåller 5 sorters olika ostar från
Strömmens Gårdsmejeri, Ånge och Lövbergs Gårdsproduktion, Ljustorp
Egenkokt marmelad och kex
Kokt päron i kryddigt vin

Glöggpaketet 99:-/paket
50cl flaska med egenkryddad glögg på äppelmust från Sundsvalls musteri
12st av farmor Ainas pepparkakor med ostkräm på Boltjärn blå från Strömmens
Gårdsmejeri, Ånge

Pralinask 95:-/ask
9st handgjorda praliner av oss i blandade smaker.
Innehåller mandlar, nötter, soja och mjölk

Färjas köttbullar 79:-/påse
Handgjorda köttbullar på färs från både Vänna Gårdskött och Skäggsta Gård. De
säljs frusna med 25st köttbullar i varje paket.
Innehåller lök, vete och ägg. Fri från mjölk

Helgens mjuka bröd 50:-/limpa
Vi kommer försöka baka mjukt bröd av olika varianter till helgerna. Degarna sätts
dagarna innan och antal limpor kan bli olika. Ett litet experiment på framtida idéer,
så ta chansen att prova!

