JULMENYER 2017
Årets variationsrika julbordmenyer
med ett flertal tilläggsmenyer
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Vi har allt för festen!

Vällagad julcatering till alla tillfällen! Vi har levererat catering sedan 1991.
Missa inte våra populära köttbullar och vår berömda Janssons Frestelse.
Beställ er julcatering från oss
Vi hjälper er inte bara med maten utan med hela arrangemanget om ni
önskar.
Vi har hyrgods och personal till uthyrning.
Er egen fest i vår Bistro
Ni hyr vår Bistro för er privata julfest! Företag som privatperson är
välkomna att boka. Vi skräddarsyr festen så den passar just er. Vi dukar
upp ett härligt hemlagat julbord, kyler nubben och ölen. Stämningen är på
topp med julmusik och must. Baren är självklart öppen hela kvällen.
Leverans
Vi levererar inom Stor-Stockholm med en avgift från 450 kr.
Alla priser är per person och exklusive moms. Moms tillkommer med 12%.
Läs mer på www.systrarnasisters.se

Lilla julbordet 210 kr
Inlagd sill & senapssill
Dillkokt potatis
Gravad lax med hovmästarsås
Gräslökspannacotta toppad med röd rom
Ägghalva med Smögenröra
Grönkålssallad med clementiner & granatäpple
Julskinka med systrarnas senap
Rödbetssallad med äpple
Julkryddad rostbiff toppad med lingonsalsa
Mor Ellas köttbullar
Kanapé med cheddarröra
Julbröd, knäckebröd & smör
Edamer
Julgodis

Stora julbordet 310 kr
Inlagd sill, senapssill & blåbärssill
Dillkokt potatis
Ägghalva med Smögenröra
Cheesecake med gubbröra
Varmrökt lax & vininkokt lax med dillsås
Gräslökspannacotta toppat med gravad lax & citruscreme
Grönkålssallad med dillsyrade betor
Julskinka med systrarnas senap
Mixat fat med julkryddad biff toppad med lingonsalsa & flatrökt hjort
Saffranskryddad bulgur med rostad mandel, rödkål & russin
Janssons Frestelse
Mor Ellas köttbullar
Prinskorv
Getostbrie med fikoncremé
Julbröd & knäckebröd
Julcheddar, edamer & smör
Julgodis

Populärt Vegetariskt Julbord 265 kr
Minimum 20 personer
Västerbottentortilla toppad med dillcreme
Pastastubbar med grönkål och cheddar
Lökfrittata med kronärtkockshjärtan
Kanapé med hommus toppat med picklat grönt
Gräslökspannacotta toppad med algrom
Crostini med grönkål & parmesanostkräm
Ägghalvor md soltorkad tomatcreme & flakad parmesan
Quinoapilaff med sojabönor, saffran & mandel
Citrusmarinerad halloumi på spett
Julbröd & knäckebröd
Edamer
Julgodis

Jullandgång 85 kr
Jultallrik 145 kr
Inlagd sill & skärgårdssill
Dillkokt potatis
Gravad lax med hovmästarsås
Ägghalva med Smögenröra
Västerbottentortilla toppad med rom & cremefraiche
Julskinka med senap
Rödkålssallad med ingefära & sesamdressing
Mor Ellas köttbullar
Brie med fikoncreme
Bröd & smör

Jultapas 250 kr
Minimum 20 personer
(serveras på små portionsskedar, minifat eller liknande)
Spett med sotad lax & saffransaioli
Minirösti toppad med Smögenröra
Minicheesecake med gubbröra
Julskinka med lingonsalsa
Het finstrimlad rödkålssallad med lime
Köttbullar på pinne med rårörda tranbär
Snitt med laxrilette & rödlök
Kavring med cheddarröra

Jultapas De Luxe 285 kr
Minimum 20 personer
(serveras på små portionsskedar, minifat eller liknande)
Gravad biff med rostad kummincréme
Tunatataki med wasabicreme
Laxspett med teriyakiglaze
Tigerräkor (msc) med saffransaioli
Kräftstjärtsskagen med sambal på sked med fröstick
Västerbottenterrine med picklat grönt & rom
Sötpotatiskräm med minichorizo på pinne
Minirösti med löjrom, rödlök & smetana
Crostini med chevre & parmaskinka toppat med hjortonsalsa

Tilläggsmeny, Smårätter
Julbulgur med soltorkade tomater, grönkål & feta á 20 kr
Tartlette med fetaost & lingon á 30 kr
Tunnbrödstubbe med renstek & pepparrot á 25 kr
Sillsallad á 20 kr
Rödbetssallad á 20 kr

Tilläggsmeny, Varmrätter
Honungs- & ingefärsmarinerade revbensspjäll á 30 kr
Janssons Frestelse á 35 kr
Julkorv á 20:Jansson med kapris & oliver 30 kr
Prinskorvar á 25 kr
Rödkål á 20 kr
Chevregratinerade betor med tryffelhonung & valnötter á 30 kr
Grönkålsgratäng med cheddar á 35 kr

Tilläggsmeny, Julgott
Chilirostad nötmix á 25 kr
Chokladtryffel med apelsin & chili á 25 kr
Mjuk pepparkaka med nöttosca á 35 kr
Julcupcake med bling bling á 30 kr
Brownie med saltkolakräm á 35 kr
Vaniljpannacotta med pepparkaksflakes & lingon á 45 kr
Chokladmousse toppat med granatäpple á 45 kr
Äppelkompott med vaniljcréme och saltrostade nötter á 45 kr

Systrarna Sisters
Catering inspirationsbilder

Bokning av julbord 2017
Välkommen att höra av dig till oss om du önskar att boka ditt
julbord!
Ring oss på 08 - 776 22 76 eller skicka en förfrågan
till info@systrarnasisters.se
Läs mer om oss och se fler av våra menyer på:
www.systrarnasisters.se
Besök oss: Torfastleden 3, Haninge

Systrarna Sisters Catering med all
personal önskar er en
fantastiskt God Jul & Gott Nytt År!

