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Matglädje när den är som bäst!

Lokal/Personal

Har ni behov av lokal kan ni hyra GLG:s restaurang 1:an
på Örsholmen och givetvis finns vår trevliga serveringspersonal tillgänglig.
Pris på begäran.

Matglädje när den är som bäst!

Julbord eller
Jultallrik

På GLG erbjuder vi för 14:e året i rad våra klassiska hemlagade julbord och jultallrikar! Vi har
flera olika alternativ, vad sägs om ett klassiskt julbord med allt och lite därtill, cateringjulbord med
alla utvalda godbitar eller en jultallrik med eller
utan småvarmt. Minsta beställning är 20 personer och du beställer minst 1 vecka före leverans.
Vi levererar utan kostnad inom Karlstad, Grums
samt Skoghalls tätort.
Har du frågor eller funderingar hör gärna av dig!

Jultallrik

Varmrökt laxfilé med romsås
2 sorters sill
Sillpotatis
Ägghalva med räkor
Julskinka med senap
Julpaté med cumberlandsås
Rostbiff med pickles
Rökt korv
Rödbetssallad
Smör, bröd och julost
Pris: 169:-/pers inkl moms

Med småvarmt

Prinskorv
Revbensspjäll
Janssons frestelse
Köttbullar
Rödkål
Kokt potatis
Pris: 215:-/pers inkl moms
Det kalla ligger smakfullt och trevligt upplagt på en
tallrik, det varma levereras i kantiner och ställs upp
som buffé.
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Stora Cateringjulbordet

Lilla Cateringjulbordet
Varmrökt laxfilé med romsås
Kallrökt lax med saffranscreme
Ägghalva med räkor
2 sorters sill
Julskinka med senap
Rostbiff med pickles
Rökt korv
Rödbetssallad
Smör, bröd och julost
Prinskorv
Revbensspjäll
Janssons frestelse
Köttbullar
Rödkål
Kokt potatis
Pris: 275:-/pers inkl moms

Komplettering till julbordet
Julpaté med cumberlandsås
25:-/pers
Pastej med cornichonger		
25:-/pers
Ris á la malta med saftsås		
25:-/pers
Ostfat med brie- och ädelost
35:-/pers
Julgodis och fruktfat		
35:-/pers
Kaffe				20:-/pers
The				20:-/pers

Porslin

Heltallrik, kniv och gaffel		
15:Desserttallrik och sked		
10:Ölglas				 5:Vinglas				 5:Kaffekopp/mugg och sked		
10:Mjölkkanna och sockerskål		
15:-
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Vi på GLG erbjuder er ett klassiskt hemlagat
julbord tillagat med värme, kvalitet och de bästa råvarorna. Behöver du hjälp med personal
eller porslin kan du givetvis hyra det från oss
också! Minsta beställning är 20 personer och
du beställer minst 1 vecka före leverans. Vi
levererar utan kostnad inom Karlstad, Grums
samt Skoghalls tätort.
Har du frågor eller funderingar hör gärna av
dig!

fiskmeny

Varmrökt laxfilé med romsås
Kallrökt lax med saffranscreme
Fiskpaté med örtcreme
Ägghalva med räkor
3 sorters sill
Janssons frestelse

köttmeny

Julskinka med senap
Rostbiff med syltlök
Rökt korv
Julpaté med cumberlandsås
Rökt kött
Köttbullar
Julkorv
Prinskorv
Revbensspjäll

tillbehör

Ostfat med brie- och ädelost
Smör, bröd och julost
Omelett med stuvning
Mimosasallad
Rödkål
Potatis

dessert

Ris á la malta med saftsås
Julgodis och fruktfat
Pris: 365:-/pers inkl moms
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