
Julbordet har laktos- & glutenfria rätter i så stor utsträckning som möjligt & erbjuder i vissa fall alternativ. 
 Allergi eller diet? Fråga oss! Servisen guidar & informerar vid behov. 

Julbordsinnehåll 2022 
 
 

Glögg med tillbehör:   
 

Värdshusets vinglögg 
Värdshusets alkoholfria vinglögg  
Russin 
Sötmandel 
Pepparkakshjärtan 
Kanderade mandlar 
 
Bröd med tillbehör:   
 

Julvörtslimpa  Smör 
Värdshusets surdegsbröd Tapenade  
Kavring gjord på filmjölk 
Fröknäcke på Värdshusets vis   
Finnkrisp 

 
Kallt vegetariskt: 
 

Senapspicklad shitakesvamp Kaprisbär  
Picklad aubergine med tångkaviar Pressgurka 
Krämig linspaté med polenta Värdshusets inlagda rödbetor 
Apelsin- och ingefärsgravade rotsaker  
Bönsallad med värdshusets grillade grönsaker  Västerbottenpaj 
Rödbets- och äppelsallad 
Rödkål med dadlar & rostade solrosfrön 
Grönkål med granatäpple & pumpakärnor  
Kålrabbi stuvad i kokosmjölk med rostade hasselnötter 
Waldorfsallad med rotselleri & valnötter 
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Fisk & skaldjur med tillbehör: 
 

Grillad citron & yoghurtsill Kokt Potatis  
Havtorn & fänkålssill Gräddfil  
Inlagd sill  Rödlöks- & gräslökshack 
Löjromssill  Klassisk hovmästarsås  
Matjessill Pepparrotskräm 
Brantevikssill Gubbröra med gräslök på kavring 
Senapssill  Tunnbröd fyllt med rökt lax- & dillröra  
Värdshusets örtagårdssill Ägg med skagenröra  
Curry- & äppelsill Ägg med pepparotsmajonnäs & forellrom 
Lax- & skaldjursterrin med ört- & löjromsås  Grillad tonfisk med wasabicrème 
Krondillsgravad lax  Stekt inlagd strömming 
Kallrökt lax  Kräftströmming   
Värdshusets hemrökta peppar- & fänkålslax  Varmrökt makrill 
Vitvins- & saffransinkokt lax med dillmajonnäs   

 
Kallskuret med tillbehör: 
 

Julskinka  Skånsk senap      
Pepparrullad rostbiff  Sötstark senap 
Fänkålssalami Västervikssenap 
Bokspånsrökt älgkorv  Cumberlandsås 
Munsökorv  Äppelmos 
Timmermanskorv  Pepparrotskräm 
Rökt hjortstek Rårörda lingon  
Värdshusrökt ankbröst     
Leverpastej  Viltpaté  
Kalvsylta 

 
På beställning: 
 

Risgrynsgröt med klassiska tillbehör Dopp i gryta  
Lutfisk med béchamelsås & gröna ärtor Grisfötter i gelé serveras med ättika 
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Småvarmt: 
 

Prinskorv Janssons frestelse 
Köttbullar Finsk kålrotslåda  
Honungs- & äppelglaserade revbensspjäll Finsk morotslåda 
Grillad hjortrostbiff med kantarellgräddsås Omelett med kantarellstuvning 
Kikärtsbiffar med zucchini & morot Gräddkokt grönkål 
Timjan- & citronrostade rotfrukter  Rödkål 
Sotad spetskål med rostad rapsolja Dill- & smörslungad potatis 
Bakad portabello med vitlök & örter Veganska växtbullar  

 
Ostbuffé: 
 

 

Brie  Blandade kex 
Edamer  Tapenade 
Lagrad cheddar  Vår Cognacs- & portvinsfikonmarmelad 
Gorgonzola DOP dolce Vindruvor 

 
Dessertbuffé: 
 

 

Farmor Doris äppelkaka med vaniljsås Havrebollar 
Fruktsallad  Drömmar 
Nöt- och kolapaj Ljus choklad med puffat ris 
Morotskaka Brynt smörkola 
Mjuk pepparkaka med lingontäcke Knäck 
Krusbär & Mandelkaka  Fudge 
Gammaldags ostkaka med jordgubbssylt Flapjack / Bars på dadlar   
Vegansk brownie  Julmarsipan med choklad 
Franska maränger Pepparkakor 
Crème Brûlée Ischoklad  
Chokladmousse Mintkyssar 
Ris à la Malta Vegantryfflar 
Marängsviss Chokladtryfflar med fyllning 
Rocky road Smågodis 


