Systrarna Sisters
Julcatering
2020
I år bjuder vi in till stort urval av menyer som vi hoppas
ska smaka och tillgodose allas önskemål av julbord!
Vi har allt från det traditionella julbordet till
jultapas, jultallrik, jullandgång samt
vårt populära vegetariska julbord.

Besök oss på
www.systrarnasisters.se
för mer information och kontakt.

Vi har allt för festen!
Vällagad julcatering till alla tillfällen!
Hållbarhet och hemlagat går hand i hand i vårt kök ända sedan starten 1991.
Missa inte våra populära köttbullar, vår berömda Janssons Frestelse och vårt
vegetariska julbord.

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.
I år har ni möjlighet att beställa lilla julbordet också på jultallrik. För er som önskar
traditionellt serverat julbord så kvarstår givetvis den möjligheten.

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 225 kr
Går även att få som portionstallrik

Inlagd sill & whiskeykryddad senapssill
Dillkokt potatis
Gravad lax med Systrarnas senap och citrussås
Rödlökspannacotta toppat med tångpärlor & dill
Ägghalva med kräftstjärtsröra
3 sorters kålslaw med chipotledressing
Julskinka med Systrarnas senap
Rödbetssallad med äpple
Stubbe med rökt kalkon & dijonkrasse
Mor Ellas köttbullar
Bakad Gruyér med glöggmarinerade tranbär
Julbröd, knäckebröd & smör
Edamer
Munsbitar av julchoklad

Stora julbordet 325 kr
Inlagd sill, senapssill, gin- & flädersill
Dillkokt potatis
Ägghalva med Skagenröra
Cheesecake med kräftstjärtar & lök
Gravlaxrulle med pepparrotscréme
Gräslökspannacotta toppad med citrusmarinerad miniscampi
Blomkålbuketter med krämig chili- & vitlöksdressing
Julskinka med Systrarnas senap
Tunnskuret ankbröst toppat med apelsinglaze
Röd- & grönkålssallad med aprikoser, honung & tryffelvinägrett
Janssons Frestelse
Mor Ellas köttbullar
Prinskorv
Bakad ädelost på pepparkaksbotten
Julbröd, knäckebröd & smör
Julcheddar & Edamer
Munsbitar av julchoklad

Jultapas 305 kr
Minimum 20 personer

Spett med sotad lax & saffransaioli
Liten filodegskorg med picklade kantareller
Minicheesecake med kräftstjärtar
Tigerräka med sriracha majo & sjögräs
Bakad rotselleri med blåmögelost, honung & frön
Het finstrimlad rödkålssallad med lime
Tunnskuret ankbröst toppat med apelsinglaze
Ricottaplättar med dillcréme, räkor & färskriven pepparrot
Rågsnitt med julskinka & pickelmajo

Jullandgång 95 kr

Julbord på en landgång.
Fråga oss gärna om vegetariskt alternativ

Jultallrik 150 kr
Minimum 5 personer

Inlagd sill & Whiskeykryddad senapssill
Dillkokt potatis
Ägghalva med Skagenröra
Gravad lax med hovmästarsås
Cheesecake med kräftstjärtar & rom
Julskinka med senap
Rödbetssallad med äpple
Mor Ellas köttbullar
Ost- och grönkålspaj med julsalsa
Bröd & smör

Tillägg av varma inslag till jultallrik, 100 kr
Janssons frestelse
Prinskorv alternativt lammkorv
Mor Ellas köttbullar

Populärt Vegetariskt julbord 305 kr
Minimum 20 personer

Janssons frestelse med svamp
Tunnskivad ungsbakad rotselleri
Dillinlagda morötter med Systrarnas senap & citrussås
Blomkålsbuketter med saffransvinägrett
Rödbetshummus toppat med rostad lök
Tunnbrödstubbe med sojabönspesto & alfagroddar
Gräslökspannacotta med sjögräs & syrad rödlök
Ägghalva med smetana & tångpärlor
Liten filodegskrustad med picklade kantareller
Inlagd tofu och blandade grönsaker
Julbröd & knäckebröd
Edamer
Munsbitar av julchoklad

Vegetarisk jultallrik 175 kr
Minimum 5 personer

Inlagd tofusill med grönsaker
Dillkokt potatis
Ost & grönkålspaj med julsalsa
Ägghalva med senapscréme
Gräslökspannacotta toppat med tångpärlor
Rödbetsallad med äpple
Bakad rotselleri med blåmögelost, honung och frön
Halloumispett med saffransaioli
Tunnbrödstubbe med grönkålspesto
Bröd & smör

Tilläggsmeny

Addera gärna något av nedan till våra menyer

Varmrätter
Honungs- & ingefärsmarinerade revbensspjäll á 35 kr
Janssons Frestelse á 35 kr
Julkorv á 20 kr
Vegetarisk Jansson med champinjoner á 35 kr
Prinskorvar á 25 kr
Julgott
Chilirostad nötmix á 25 kr
Chokladtryffel med apelsin & chili á 30 kr
Mjuk pepparkaka med nöttosca á 40 kr
Julcupcake med bling bling á 30 kr
Rawfoodbollar med nötter & ingefära á 35 kr
Chokladmousse toppat med sötsalta mandlar och bär á 50 kr
Lingonparfait á 50 kr
Tryffeltårta toppat med bär á 60 kr
Saffranscheesecake med granatäpple & nötter
Morotskaka med julsmaker saffran-nötter & ingefära á 35 kr

Bokning av julcatering!
Välkommen att höra av dig till oss om du önskar
att boka ditt julbord!
Enklast att boka din catering är via vårt kontaktformulär
på vår hemsida:
www.systrarnasisters.se
alternativt
ring oss på 08 - 776 22 76 eller skicka ett mail
till info@systrarnasisters.se
Besök oss: Torfastleden 3, Haninge

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

