
JULBORD - PREMIÄR ONSDAG FÖRSTA DECEMBER 
 

 

Välkommen på julbord på Siluett.  Här serverar vi en bordsbuffé i fyra serveringar. Välj 
antingen det Stora Julbordet eller det Lilla Julbordet. Eller kom in på en tvårätters 

tallriks servering av Julmat.  - med en trubadur som underhåller. 
 

Vid ankomst serveras husets glögg med russin, mandlar & pepparkakor. 

Stora Julbordet Lilla Julbordet Jultallriken  

595, - / person 295,- / person 225,- / person 

– Brödkorg – 
Julvört, ljust bröd, hårt bröd & smör 

 
– 1:a serveringen – 

Ägghalva med skagenröra 
Gravad lax med espresso smaksatt 

hovmästarsås 
Kallrökt lax med pepparrotskräm 

Brantevikssill, Senapssill, 
Löksill,kräftmarinerad sill. 

Kokt potatis & Västerbottenost 
 

– 2:a serveringen – 
Julskinka med skånsk senap 

Julkorv  
Lantpate med bacon 

Tuppköttbullar  
Rödkål & Brunkål 

Ankbröst med plommon, chilichutney & 
friterad lök 

 
– 3:e serveringen – 

Janssons frestelse 
Rimmad Torsk med brynt smör, pepparrot & 

grönkål 
Glaserade Revben 

 
– 4:e serveringen – 

Ostar med tillbehör 
Ris à la Malta med körsbärssås 

julgodis 
 

– Brödkorg – 
Julvört, hårt bröd & smör 

 
– 1:a serveringen – 

Ägghalva med skagenröra 
Gravad lax med espresso smaksatt 

hovmästarsås 
 

Brantevikssill, Senapssill, Löksill, 
Kokt potatis 

 
– 2:a serveringen – 

Julskinka med skånsk senap 
Tuppköttbullar  

Rödkål & Brunkål 
 

– 3:e serveringen – 
Janssons frestelse 
Glaserade Revben 

 
– 4:e serveringen – 

Ris à la Malta med körsbärssås 
 

 

 
Två rätters tallriks servering 

 
– Kalla Tallriken – 

Ägghalva med skagenröra 
Gravad lax med espresso smaksatt 

hovmästarsås 
 

Brantevikssill, Senapssill 
Västerbottenost 
Julvört & smör 

 
– Varma Tallriken – 

Julskinka med skånsk senap 
Tuppköttbullar  

Rödkål & Brunkål 
Janssons frestelse 
Glaserade Revben 

 
– Lägg till dessert - 

 
Ostar med tillbehör, 125,- 

 
Ris à la Malta med körsbärssås, 75,- 

 
 

Vid allergier, kontakta oss för mer information. 
Premiär 1 December. 

Vi har möjlighet att ta sällskap på upp till 70 personer. 
Ej avbokade julbord senast dagen innan debiteras till fullt pris. 

595,- / person. Boka bord idag. 
Förbokning krävs för Stora och Lilla julbordet 


