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Vi ändrar inte ett uppskattat koncept utan levererar även i år 
våra olika alternativ till menyer - Stora julbordet, Lilla julbordet, 
jultapas, jultallrik, jullandgång samt flera vegetariska alternativ. 

Julborden kan du boka från 23 november till 22 december. 
Till familjer på julafton har vi ett separat erbjudande som  

hämtas 23 december (se separat meny)

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 sedan starten 1991.
Missa inte våra populära köttbullar, vår berömda Janssons Frestelse och 

vårt vegetariska julbord. Ni anmäler inte särkost vid beställning utan bokar  
särkosttallrik som finns i menyn. 

Beställ er julcatering från oss
Önskar ni boka hyrgods eller serveringspersonal hjälper vi er med det, 

BOKAS i god tid!

Er egen fest i vår Bistro
Ni hyr vår Bistro för er privata julfest, Företag eller 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.  
Baren är självklart öppen hela kvällen. 

Leverans
Vi levererar inom Stor Stockholm med en avgift från 650 kr

Alla priser är per person och exklusive moms 12%.
Läs mer på www.systrarnasisters.se



Stora julbordet, 380 kr
Kan bokas för sällskap från 15 personer, inget maxtak 

Inlagd sill & whiskykryddad senapssill (L)
Dillkokt potatis

Filodegskorg med kantarellkräm, flakad brännvinsost &  tångpärlor (L + G)
Nubbepannacotta toppat med persiljehack (L)

Ägghalva med Skagenröra
Cheesecake med kräftstjärtar & lök (G + L)

Gravad lax med systrarnas senap & citrussås
Varmrökt lax med dillsås (L)

Blomkålsbuketter med krämig chili- & vitlöksdressing
Julskinka med systrarnas senap

Picklad rödkål
Vispad julpaté med björnbärsmarmelad (L)

Quinoasallad med brysselkål & fetaost
Janssons Frestelse (L)
Mor Ellas köttbullar (G)

Prinskorv
Julbröd, knäckebröd & smör (G)

Julcheddar & Cambozola (L)

Särkosttallrik: Vegetarisk, Gluten- och laktosfri, 250 kr
Grönkålscocotte

Rödbetssallad med äpple
Halloumispett med saffransaioli

Pepparrotstofu med dill & gräslök
Tortilla med Västerbotten & grönkål

Grönsallad med chilistekta champinjoner



Lilla julbordet, 275 kr
Kan bokas för sällskap från 10 personer, inget maxtak 

Inlagd sill & whiskykryddad senapssill (L)
Filodegskorg med nubberöra (G)

Dillkokt potatis
Gravad lax med systrarnas senap & citrussås
Cheesecake med kräftstjärtar och lök (G + L)

Ostterinne toppat med tångpärlor och sjögräs (L)
Ägghalva med Skagenröra

Toast med laxmousse & picklad silverlök (L + G)
Julskinka med Systrarnas senap

Picklad rödkål
Rödbetssallad med äpple
Mor Ellas köttbullar (G)

Julbröd, knäckebröd & smör (G)
Julcheddar

Populärt Vegetariskt julbord 350 kr
Kan bokas för sällskap från 20 personer, inget maxtak

Janssons frestelse med svamp (L)
Tunnskivad ungsbakad rotselleri

Kålfritters med ingefärsmajo
Blomkålsbuketter med krämig chili- & vitlöksdressing

Pepparrotstofu med tångpärlor
Gravade morötter med senapssås

Rösti med het paprika & saffransröra
Filodegskorg med sojabönspesto (G)

Inlagd tofu & blandade grönsaker
Julbröd, knäckebröd & smör (G)

Julcheddar



Vegetarisk jultallrik 210 kr 
Kan bokas för sällskap från 20 personer

Inlagd tofusill med grönsaker
Dillkokt potatis

Ost & grönkålspaj med julsalsa (G)
Rostad kålrot med senapsdressing

Gräslökspannacotta toppat med tångpärlor (L)
Rödbetsallad med äpple

Kålfritters med ingefärsmajo
Halloumispett med saffransaioli

Tunnbrödstubbe med sojabönspesto (G)
Bröd och smör (G)

Jultallrik, 200 kr
Kan bokas för sällskap från 5 personer

Inlagd sill & whiskykryddad senapssill (L)
Dillkokt potatis

Ägghalva med Skagenröra
Gravad lax med hovmästarsås

Cheesecake med kräftstjärtar & rom (G + L)
Rökt makrill med romcrème (L)

Julskinka med senap 
Rödbetssallad med äpple
Mor Ellas köttbullar (G)

Tortilla med Västerbotten & grönkål
Bröd & smör (G)

Jullandgång 150 kr
Julbord på en landgång (G+L)

Fråga oss gärna om vegetariskt alternativ



Jultapas, 350 kr
Kan bokas för sällskap från 20 personer

Citrusmarinerad lax på spett med het paprika och saffransröra
Liten filodegskorg med smetana, löjrom & rödlök (G)

Pannkaksrulle med laxrilette & pepparrot (G + L)     
Kräfttartar med avokado och cocoscréme

Kålfritters med ingefärsmajo
Vispad anklevermousse med björnbärsmarmelad (L)

Bakad ädelost på pepparkaksbotten (G + L)
Vörtsnitt med julskinka & picklad rödkål & senapskräm (G)

Tilläggsmeny
Addera gärna något av nedan till våra menyer

Minimum 10 personer per rätt

Tilläggsrätter
Honungs- & ingefärsmarinerade revbensspjäll á 55 kr

Janssons Frestelse á 45 kr (L)
Vegetarisk Jansson med champinjoner á 45 kr (L)

Prinskorvar á 35 kr
Ciderbrässerad rödkål med ingefära á 35 kr

Årets sill med Äpple & mynta á 35 kr

Julgott
Morotskaka med julmaker saffran-nötter & ingefära á 45 kr

Choklad & citruskaka med tosca á 60 kr (glutenfri)
Lakris & chokladfudge á 40 kr 

Polkatryffel á 40 kr 



Välkommen att höra av dig till oss om du önskar boka ditt julbord.

Observera att 12% moms tillkommer på alla priser.

Du bokar på vårt kontaktformulär på vår hemsida.
Systrarnasisters.se/kontakta-oss/

Har du frågor eller funderingar kan du maila
 info@systrarnasisters.se eller ringa 08-7762276.

Besök oss: Torfastleden 3, Haninge

 
Systrarna Sisters Catering med all  
personal önskar er en fantastiskt 

God Jul & Gott Nytt År!

Bokning av julcatering! 




