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Oavsett om ni vill äta ert julbord hemma, på företaget, i
eget rum på restaurangen eller en serverad julmeny eller
om ni vill äta allt annat förutom julmat så har vi ett
alternativ.

Catering julbuffé
från 10 personer 27/11-24/12

Vill ni bjuda kollegorna eller vännerna på julbord men
undvika att gå ut på restaurang?
Ett äkta svenskt julbord som kan levereras både till lunch och middag. Vi levererar i passande
formar så att ni enkelt kan ställa upp buffén, den varma maten levereras i värmeskåp så att
maten håller sig varm ända tills ni äter den. Detta julbord innehåller både kall mat, varm mat
och dessert samt julbröd, knäckebröd, smör, ost och en julmust per person.

Den kalla buffén
5 sorter sill, gräddfil, hackad lök, gubbröra, gravad vildlax, hovmästarsås, rökt vildlax,
sotad vildlax, remouladsås, ägghalvor med skagenröra, knäckebröd, vörtbröd, smör,
lagrad ost, julskinka, salami, paté, pastej, kalvsylta, rostbiff, mimosasallad, legymsallad,
rödbetssallad, potatissallad, senap och äppelmos.

Den varma buffén
Prinskorv, köttbullar, revbensspjäll i gräddsås, kokt potatis, janssons frestelse,
rödkål och brysselkål.

Desserten
Ris a la malta med saftsås, småkakor, julkaka med vispgrädde och bär.

Julbuffé 395:-/person
Julmust 20:-, Alkoholfri öl 45:-, Kaffe/Te 20:Behöver ni hyra bord, stolar eller porslin hjälper vi er gärna även med det
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COVID 19:
Vi kommer gärna med tips på vad ni ska
tänka på vid servering

Catering jultallrik
från 1 person 27/11-24/12

Vill ni inte duka upp en hel buffé kan vi leverera er portionspackade jultallrikar.
Perfekt om ni tex har personal utspridd på olika avdelningar.
En klassisk jultallrik med vår egen sill i tre varianter, gravad lax, kallrökt lax, hovmästarsås,
ägghalva med skagenröra, julpaté, rostbiff, salami, kalvsylta och julskinka som kommer
med rödbetssallad, legymsallad, äppelmos och svensk senap.
Till detta också knäckebröd, vörtbröd, smör och ost.
Denna jultallrik levereras med varm mat i form av kokt potatis, köttbullar, prinskorv,
revbensspjäll i gräddsås och janssons frestelse.
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Jultallrik 275:-/person

Julmust 20:-, Alkoholfri öl 45:-, Kaffe/Te 20:-
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Jultallrik på SPiS

Alla dagar mellan 27/11-23/12
I år väljer vi att servera julmaten till er vid bordet.
Vi bjuder på 5 serveringar där vi startar med sillen och dess tillbehör för att sedan gå vidare
till den kalla fisken så som våra gravade och rökta fiskar, pate, röror och tillbehör. Kanske smyger det
även in lite ovanligare varianter än man är van vid.
Tredje serveringen består självklart av det kalla köttet. Här kommer ni hitta både lokala
produkter och internationella. Var inte orolig önskar ni mer av något under kvällen ordnar
vi självklart det.
När ni känner er nöjda med det kalla hoppas vi att ni sparat plats för de varma klassikerna.
Köttbullar, prinskorv, Jansson är självklara men även någon variant på bland annat ren.
Detta serveras som buffé vid ert bord så ni väljer själv vad ni vill äta av.
Det sägs att det alltid finns plats för dessert och så hoppas vi för avslutet på middagen
blir en variation på desserter från vårt bageri.
Vår julmeny kan förbokas alla dagar mellan 27/11 och 23/12

Julmeny 595:-/person
Dryckespaket 305:-/person
1 x snaps, 2 x öl/vin 1 x avec

Julmat i #340

Alla dagar mellan 27/11-23/12
Är ni ett sällskap på mellan 8-14 personer har vi vårt avskilda rum #340 där ni får sitta själva.
Här kan vi erbjuda mat både som buffé och serverat, vad som passar er bäst.
Önskar ni inte julmat har vi självklart även förslag på annat.

Spis@spiskiruna.se
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Julafton på SPiS
24 december

På julafton dukar vi upp vår hulbuffé.
Undvik stressen hemma och kom till oss.
Vi sköter allt från dukningen till disken så när ni ätit klart går ni bara hem
och delar ut julklapparna.
På buffén dukas all den traditionella julmaten upp men som vanligt hos oss
kommer ni hitta lite nya inslag.

Julbuffé 595:-/person
Barn under 15 år 20:-/års ålder

Jullunch på SPiS

3, 10 och 17 december 11.00-15.00
Torsdagarna i december dukar vi på lunchen upp vår jullunchbuffé.

Jullunchbuffé 295:-/person
Barn under 15 år 10:-/års ålder

