Julmåltid
2022
Vi reservar för eventuella ändringar under periodens gång och vi tar endast emot swish och kort
Vid allergi & specialkost - kontakta oss innan ankomst.
Måltiden innehåller råvaror från några av våra lokala producenter:
Vänna Gårdskött, Vänna Timrå. Lövberg Gårdsproduktion Ljustorp Timrå, Strömmens Gårdsmejeri, Boltjärn
Ånge, Hälla Gård, Åsen Liden, Skäggsta Gård, Tynderö Timrå, Janina & Rogers FISK Enånger

555 -/person
Egenkryddad glögg på äpple och hjortron med apelsin och kryddor
Farmor Ainas pepparkakor med ostkräm på Boltjärn blå
^^^
Aptitretare
^^^
Inlagd sill med rödlök, purlojök och nejlika
Sill med senap, vitpeppar och dill
Matjesill med creme fraiche, gräslök och rödlök
Sill med västerbottensost och lingon
Ägghalva med n'dujamajjo
Varmrökt laxröra med pepparrot
Smörslungad kokt potatis och dill
Gravad lax med senapssås
Stekt och inlagd strömmingsﬂundra
Pepparlax
Mjälloms tunnbröd med smör
^^^
Tryffelsalami och chilisalami
Saltgurka med creme fraiche och Tynderöhonung
Lammterrine med persilja
Kokt skinka från Vänna Gårdsskött med egenkokt senap
Färjas klassiska köttbullar på nötfärs från Skäggsta Gård, Tynderö
Prinskorvar från Vänna Gårdskött
Nattbakad kålrot med reducerad grädde, valnötter, vinägerpärlor
Rökt svensk gräsand
Janssons frestelse á la Färjas Brygga
Gulbetsröra med rostade kryddor
Pulled pork med julig glaze
^^^
Ostservering med ostar från
Strömmens Gårdsmejeri och Lövberg Gårdsproduktion
Egenkokt marmelad och frökex
Inkokt päron med saffran
^^^
Dessert
^^^
Kaffe
Kaffegodis

Vid allergi kontakta oss!

Avhämtning
Tack för att ni tänker på oss och vill handla även för avhämtning!
Beställningar av avhämtning önskas 2 dagar innan och är bindande
Vid senare bokning kan ingen garanti ges men har vi möjlighet ordnar vi det!
Beställningar görs via sms till oss - invänta bekräftelse och godkännande
076 34 34 004

Silltallriken 225 -/person
Inlagd sill med rödlök, purlojök och nejlika
Sill med senap, vitpeppar och dill
Matjesill med creme fraiche, gräslök och rödlök
Sill med västerbottensost och lingon
Ägghalva med n'dujamajjo
Varmrökt laxröra med pepparrot
Smörslungad kokt potatis och dill
Gravad lax från Janina & Rogers FISK
Stekt och inlagd strömmingsﬂundra
Pepparlax
Mjälloms tunnbröd med smör

Jultallriken 275 -/person
Inlagd sill med rödlök, purlojök och nejlika
Sill med senap, vitpeppar och dill
Ägghalva med n'dujamajjo
Varmrökt laxröra med pepparrot
Smörslungad kokt potatis och dill
Gravad lax från Janina & Rogers FISK
Pepparlax från Janina & Rogers FISK
Prinskorv från Vänna Gårdskött
Kokt skinka från Vänna Gårdsskött med kokt senap
Färjas klassiska köttbullar på nötfärs från Skäggsta Gård, Tynderö
Janssons frestelse á la Färjas Brygga
Mjälloms tunnbröd med ostbit och smör

Avhämtning
Tack för att ni tänker på oss och vill handla även för avhämtning!
Beställningar av avhämtning önskas 2 dagar innan och är bindande
Vid senare bokning kan ingen garanti ges men har vi möjlighet ordnar vi det!
Beställningar görs via sms till oss - invänta bekräftelse och godkännande
076 34 34 004
Måltiden innehåller råvaror från några av våra lokala producenter:
Vänna Gårdskött, Vänna Timrå. Lövberg Gårdsproduktion Ljustorp Timrå, Strömmens Gårdsmejeri, Boltjärn
Ånge, Hälla Gård, Åsen Liden, Skäggsta Gård, Tynderö Timrå, Janina & Rogers FISK Enånger

Stora julmåltiden 555 -/person
Egenkryddad glögg på äpple och hjortron med apelsin och kryddor
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 västerbottensost och lingon
Ägghalva med n'dujamajjo
Varmrökt laxröra med pepparrot
Smörslungad kokt potatis och dill
Gravad lax från Janina & Rogers FISK
Stekt och inlagd strömmingsﬂundra
Pepparlax
Mjälloms tunnbröd med smör
^^^
Tryffelsalami och chilisalami
Saltgurka med creme fraiche och Tynderöhonung
Lammterrine med persilja
Kokt skinka från Vänna Gårdsskött med egenkokt senap
Färjas klassiska köttbullar på nötfärs från Skäggsta Gård, Tynderö
Prinskorvar från Vänna Gårdskött
Rökt svensk gräsand
Nattbakad kålrot med reducerad grädde, valnötter, vinägerpärlor
Janssons frestelse á la Färjas Brygga
Gulbetsröra med rostade kryddor
Pulled pork med julig glaze
^^^
Ostservering med ostar från
Strömmens Gårdsmejeri och Lövbergs Gårdsproduktion
Egenkokt marmelad & frökex
Inkokt päron i saffran och vin
^^^
Dessert
^^^
Kaffegodis

