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Julgrötsbuffé
Tomten från Lasses Matstuga dukar upp:

♦ Hemlagad Risgrynsgröt
♦ Mjölk
♦ Kanel och socker
♦ Vörtbröd (2 skivor per person)
♦ Smör
♦ Julskinka ( 2 skivor per person)
♦ Senap
♦ Pepparkakor

Pris: 110:-/p (Minsta antal 15p)

Jultallrik med småvarmt

♦ Inlagdsill
♦ Romsill
♦ Gravad lax med Hovmästarsås
♦ Pepparlax
♦ Ägg med räkor och majonnäs
♦ Ägg med rom
♦ Tjälknöl med pepparrotsröra
♦ Ost med paprika
♦ Rullströmming
♦ Kalvsylta
♦ Paté med cumberlandsås
♦ Rödbetssallad
♦ Potatissallad
♦ Rökt cognacskorv
♦ Julskinka med senap
♦ Vörtbröd och smör
♦ Kokt dillpotatis

Småvarmt

♦ Köttbullar
♦ Prinskorv
♦ Janssons Frestelse

Pris: Jultallrik med småvarmt
Pris per person: 195:-
Exkl. småvarmt: 159:-

Julbordet

Ett traditionellt julbord dukas upp för er

♦ Inlagdsill
♦ Romsill
♦ Gravad lax med Hovmästarsås
♦ Pepparlax
♦ Ägg med räkor och majonnäs
♦ Ägg med rom
♦ Rullströmming
♦ Ost med paprika
♦ Rökt cognacskorv
♦ Kalvsylta
♦ Rödbetssallad
♦ Potatissallad
♦ Tjälknöl med pepparrotsröra
♦ Julskinka med senap
♦ Paté med cumberlandsås
♦ Vörtbröd och smör

Småvarmt

♦ Köttbullar
♦ Prinskorv
♦ Kokt dillpotatis
♦ Janssons Frestelse
♦ Revbensspjäll
Pris 250:-/p
Pris 275:-/p med efterrättspaket

(minsta beställning 15p)

Efterrättspaket 50:-/pers

Köp till våra smarriga efterrätter till erat
julbord

♦ Äppelpaj med kanel och
Kardemumma samt färskostcreme

♦ Glögg samt pepparkaka med ädelost
Eller
♦ Pepparkakskladdkaka med lättvispad grädde
♦ Glögg samt pepparkakor med ädelost



ÖVRIGT ATT HYRA ELLER LÅNA
GRATIS

♦ Dukar till ert bord 60:-/st
♦ Ljus: klotljus, värmeljus, antikljus m.m.

Pris beroende på sort.
♦ Kandelabrar - gratis
♦ Ljuslyktor - gratis
♦ Andra ljushållare - gratis
♦ Bordsdekorationer i siden - blommor,

löv m.m. - gratis

PERSONAL
Kontakta oss för förslag.
Buffévärdinna finns som
alternativ Regelrätt servering -"

LEVERANS
I prissättningen ingår transport av
maten (Sundsvallsområdet)
Vid längre transporter - ger vi prisförslag

Leverans av maten - bör planeras så att vi
levererar maten cirka 1 timme innan ni
skall äta.

TILL ERT JULBORD INGÅR-om så
öns-kas (säg till vid beställning)

Linnedukar ( till bufféborden)
------------------ 3 upp till 20p
------------------ 4 upp till 40p
------------------ 5 upp till 70p
------------------ 6 upp till 100p - mer

Önskar ni - kan vi skicka med juldekorat-
ioner till bufféborden.
Kandelaber med ljus ingår också i priset

Ni meddelar vid beställning – om Ni öns-
kar linnedukar/dekorationer

Ni dukar ert Julbord själv.

Denna tjänsten går aven att hyra:
----------------- 300:- upp till 20p
----------------- 500:- upp till 40p
----------------- 600:- upp till 70p
----------------- 700:- upp till 100p - mer
Önskar ni uppdukning enl. ovanstående
- säg till vid beställningen.

Funderar ni över något?

Kontakta:

Maria eller Tobias

Lasses Matstuga

060-12 80 81

personal@lassesmatstuga.se
www.lassesmatstuga.se
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060-12 80 81

peronal@lassesmatstuga.se
www.lassesmatstuga.se
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