
På Tastory serverar vi klimatsmarta julbord. Ekologiska och närodlade grönsaker, 
miljömärkt sill och kött från svenska gårdar gör att du kan njuta lite extra. Vi kan 
stolta säga att vi gör skillnad. Hos oss kan du beställa allt från det lilla till det stora. 
Tveka inte att ta kontakt med oss angående dina önskemål.  

en god & grön jul!

Lilla julbordet 198 kr/person
(minimibeställning 20 pers)

•   2 sorters sill, griljerad julskinka, köttbullar, 
rödbetssallad, Janssons Frestelse, prinskorv, 
kokt potatis, Tastory senap, juledamer, julvört, 
smör och pepparkakor samt ischoklad

Mellan julbordet 289 kr/person
(minimibeställning 20 pers)

•   2 sorters sill, kryddig picklad svamp, gravad lax 
med hovmästarsås, ägghalvor med dillmajonäs

•   Griljerad julskinka, viltpaté med cumberlandsås, 
köttbullar, rödbetssallad, Janssons Frestelse, 
prinskorv, långkål stuvad grönkål, kokt potatis, 
Tastorys senap, juledamer, julvört, smör och 
pepparkakor samt julgodis

Stora julbordet 565 kr/person
(minimibeställning 40 pers)

•   Glögg (alkoholfri) och pepparkakor med 
ädelostcremé

•   3 sorters sill, kryddig picklad svamp, sillsallad,  
gravad lax med hovmästarsås, varmrökt lax med 
romsås, ägghalvor med dill- och räkmajonäs

•   Griljerad julskinka, viltpaté med cumberlandsås, 
rökt korv, leverpastej, kalvsylta, rullsylta och 
cornichoner

•   Grönkålsallad med äpple, långkål stuvad grönkål, 
morotslåda med ekologiska morötter, köttbullar, 
Janssons Frestelse, prinskorv, revbensspjäll, julkorv 
(fläskkorv), rödkål, äppelmos och rödbetssallad

•    Julbulgursallad (rucola, gemsallad, mandel), kokt 
potatis, Tastorys senap, juledamer, julvört, spise- 
knäcke och smör

•   Ris a la malta, pepparkakor, julgodis, ostbricka 
och fikonmarmelad med lagerblad

Jullandgångar 189 kr/person
(minimi beställning 10 pers)

Ägg, räkor, rom, gravad lax, hovmästarsås, rökt lax, 
köttbullar, rödbetssallad, julskinka, leverpastej, 
cornichoner, viltpaté, cumberlandsås, juledamer 
och brie

Smått & Gott
(minimibeställning 10 pers)

•  Lussekatter 15 kr/st
•  Pepparkakor (2 st) 5 kr
•  Pepparkakor med ädelostcremé 10 kr/pers
•  Stora pepparkakor med kristyr 15 kr
•   Julmacka: grilljerad julskinka på julvört med 

Tastorys senap 28 kr/st
•  Julmacka vego: vegobollar med rödbetssallad 28 kr
•  Julgodis 25 kr/pers
•  Pepparkaksmuffins 18 kr/st
•   Julsnittar 31 kr/st 

  (t.ex. julskinka på kavrig, röktlax med romcremé, 
ostcremé med fikon på pumpelnickel)

•  Glögg alkoholfri med mandel och russin 15 kr/pers
•  Vinglögg med mandel och russin 30 kr/pers

 Beställning via mail minst fem arbetsdagar innan 
 leverans. Leveransavgift tillkommer vid catering.
 Moms tillkommer.


