
 

Glögg | första servering 
Medan ni hejar, kramas och slår er ner för att påbörja 
kvällen ackompanjerar vi med första julsippen 

Äppelglögg och pepparkakor med ädelost från 
Bornholm

Sugen på mer än en glöggsort?
Sätt guldkant på kvällen och starta med glöggprovning – 105:-

Småvarmt | femte servering
Piffade julbordsfavoriter möter turkey dinner

Viltbullar från Tvärskog | rostad 
savoykålspuré | lingoncoulis | 
palsternackschips

Nattbakad julskinka från Dalsjöfors 
karamelliserad med ananas och honung 
från Gillingboda Gård | senapssås med 
champagnevinäger | Klubbens frestelse

Timjanrostat kalkonbröst från Ingelsta | 
gravy med rostad vitlök och fikon | rustikt 
potatismos med färsk persilja | tranbärssås 

Dryckestips
Bourgogne Pinot Noir Réserve 2019 – 130 / 520:-

Julbord

Dryckespaket
Lilla paketet | 305:-                                                              
Tipsen från andra, fjärde och femte serveringen 

Stora paketet | 615:-                                                              
Tipsen från samtliga serveringar (exklusive digestif)

Öl & Must
Slottskällans Nisse | 79:-
Julmust | 40:-
 
Snaps
O.P Anderson Petronella 20:- / cl
O.P Anderson Björk 20:- / cl 
Tempel Brewery Akvavit 20:- / cl

 | 495:-

Sill | andra servering
...och den lille’ nubben! 

Traditionellt kryddad matjesill från 
Klädesholmen | kavringsmul | brynt smör | 
ångad sparrispotatis | rödlök | färsk dill | 
hängd gräddfil

Sillfilé “asian style” i ingefära- och chililag 
| korianderblad | vitlök | lime | yuzu | krispigt 
risblad | daikonkrasse

Dryckestips
The Kitchen Club x Uppsala Brygghus Ekolager – 65:-

Tempel Brewery Akvavit 20:- / cl

Lax | tredje servering
Vi  fortsätter med lax och ekoägg toppade med goda 
tillbehör

Hemgravad lax | färsk dill | senapsfrö | 
fänkål | citron | havssalt | sockerbeta | ångad 
Gotlandspotatis | hovmästarsås med honung 
från Gillingboda Gård 

Ägghalvor | citronpicklade MSC-räkor | färsk 
gräslök | havtornsmajonnäs | salicorniakrasse 

Dryckestips
Deville Carte Noire NV – 135  / 790:-

Kallskuret | fjärde servering
Chark från gårdar runt om i Sverige och vårt bästa 
pajrecept

Rökt renkorv från Hedmans | Pastrami på 
svensk oxbringa | hemmarökt karré från 
Dalsjöfors

Gratinerad getostpaj | Dalaägg | rostad 
grönkål | Västerbottenostkräm | frostat 
valnötssmul 

Dryckestips
Slottskällans Nisse  – 79:-

Dessert | sjätte servering
Köksmästarens twist på julens ris à la malta och tomtegröt

Karamelliserad rispudding | lönnsirap | 
brända mandlar | kanel | apelsinkompott | 
jordgubbssås

Dryckestips
Château Haut Marsalet 2018 – 65:-

Godisbordet | sjunde himlen
Julen är inte komplett utan snask, det är sen gammalt

Pepparkaksfudge | Vitchokladdoppad 
tryffel med hallonkrisp och blåbärssalt 
| Regnbågsmarmelad | Mintkyssar | 
Kardemummamandlar | Saffranskola

Dryckestips
Kaffe eller te och en digestif från aveclistan

Juldryck


