
Jul på Kalaskoket 2020
Makalöst gott och smidigt!

Härliga julerbjudanden för avhämtning eller på plats hos oss!

”Best of Christmas trestegsraketen” portionspackad catering
3* jultallrikar 285:-/p avhämtning inkl. julmust.

Kall tallrik: Löksill, Dahlströms sill, Gubbröra, Ägghalva med räkor & majonnäs, 
Kallrökt lax med dillmajonnäs, Gravad lax med hovmästarsås, Svensk julskinka 
med senap, Rödbetssallad, Leverpastej & smörgåsgurka, rökt korv, cheddarost, 

vörtbröd, julknäcke och smör.

Småvarmt: Janssons Frestelse, Köttbullar, Prinskorv, Kokt potatis.

Dessert: Ris à la malta m. björnbärssås.                

Julbord ”Best of Christmas” buffé catering
Kalaskoket kompletta julbord 298:-/p avhämtning (minimum 10p).

Kallt: Löksill, Senapsill, Dahlströms sill, Årets sill, Gubbröra, Ägg-
halvor med räkor & majonnäs, Kallrökt lax, Gravad lax, Svensk julskinka,

Rödbetssallad, Leverpastej & smörgåsgurka, 2 rökta korvar.

Småvarmt: Janssons Frestelse, Köttbullar, Prinskorv, Rödkål, Kokt potatis.

Tillbehör: Vörtbröd, Julknäcke, Cheddarost, Smör, 2 sorters senap,
Hovmästarsås, Dillmajonnäs.

Dessert: Ris à la malta m. björnbärssås, Julgodis & Pepparkakor, Clementin.

Jullandgång ”DELUXE”
Kallrökt lax, Dillmajonnäs, Gravad lax, Hovmästarsås, Julskinka, Senap,

Köttbullar, Rödbetssallad, Ägg, Räkor, Ost 145:-/p

Decemberfika
Lussekatt, Pepparkaka, Glögg med russin & mandel alt. Kaffe/the samt 

engångsmaterial 56:-/p

Julbord ”Best of Christmas” serveras i vår restaurang.
Lunchjulbord 298:-/p. Kvällsjulbord 425:-/p (minimum 40 p).

Samtliga priser är inklusive moms

Ett samtal, vi fixar resten!

Varmt välkomna att höra av er!
Med vänlig hälsning Kalaskokets personal

0520-758 83 | www.kalaskoket.se 



Jul på Kalaskoket
I år är det ett annorlunda år.

Det blir inte ”de stora julfesternas” år.

Men viktigare än någonsin att vi
stannar upp och känner julefrid, glädje

och gemenskap.

Självklart ska julen firas.
Ställ om och tänkt nytt, i mindre skala och med avstånd.

Vad blir 2020 modellen på din arbetsplats?
Kanske en långlunch med härlig julmat eller varför inte

veckosluts AW på kontoret i julens tecken?

Vill ni så tar vi julbordet till er som buffé eller
portionspackat, snyggt, säkert och enkelt.

Självklart är ni även välkomna till oss i våra stora rymliga
lokaler.

Vi anpassar oss helt efter era förutsättningar och önskemål.

Varmt välkomna att höra av er till Kalaskoket!

Med juliga hälsningar Kalaskokets personal
För beställning: cecilia@kalaskoket.se Tel. 0520-758 83


