Fredholms Jul
-2018-

Fredholms Jul är God.
Alla vi på Fredholms brinner för kvalitet. Vi lagar all mat från grunden
på bra och schyssta råvaror. Vi brinner för ekologiskt och närdodlat och skulle
aldrig servera något halvdant. Vi är stolta över all vår julmat.
Bjud dina gäster på riktigt bra julmat i år. Det är de värda...

Julbord och jullunch.
Vårt kompletta julbord är en dignande buffé med allt som hör julen till.
Maten serveras i fyra omgångar eller turer som vi kallar det.
Man kan ockås välja att bli serverad ett urval av julens måsten på lunchen.
Även det är ganska omfattande...
Vi serverar all vår julmat på Fredholms Matsalar i Hässleholm samt
Fredholms Björkhem i Kristianstad.

Catering hemma hos.
För dig som vill njuta av vår julmat i hemmet, på företaget eller
i annan trevlig lokal har vi gjort ett varsamt urval som vi serverar på fyra tallrikar.
Varmt välkomna med er beställning.

FÖRFRÅGNINGAR OCH BOKNINGAR

Fredholms Björkhem i Kristianstad: mat@fredholms.com 044–120700
Fredholms Matsalar i Hässleholm: fredholmsmatsalar@fredholms.com 0451–74 07 00

Merry as
Christm

en God Jul

All mat lagas från grunden på bra
och schyssta råvaror. Vi brinner för
ekologiskt och närdodlat. Välkommen
till Fredholms Jul. Den är God.

Det Stora Julbordet
Vårt julbord är en buffé i fyra olika
serveringar. Vi kallar det turer.
Allt är tillagat med kärlek och omsorg
av riktigt bra råvaror.
Välkommen till Fredholms Jul.

-FÖRSTA TUREN-

Kavring, vörtbröd,
Julost ifrån Kristianstad
Ägghalva, Branteviksill, Senapssill,
Gubbröra, Sillsallad, Citronsill
Skagenröra i smördeg
Dillgravad lax med hovmästarsås
Varmrökt lax med kaviardressing

-ANDRA TUREN-

Kokt julskinka med julsenap
Skånsk Rostbiff med smak av
svartpeppar & persilja
Vedrökt karré med blomkålscreme
Rullsylta eller pressylta
Rökt potatiskorv
Rödbetssallad
Potatissallad med rostad vitlök och purjolök
Bakade rödbetor med chevrecreme

-TREDJE TURENHemrullade köttbullar
Prinskorv
Brunkål
Långtidsbakad fläsksida
av rapsgris
Janssons Frestelse

-FJÄRDE TUREN-

Ris á la Malta med saftsås.
Panna Cotta med stjärnanis och vanilj
Citronmarängpaj
Mandelmussla med sylt och grädde (+25kr)

julbord

Fredholms Julbord som

Catering? Allt kommer upplagt på keramikfat.
BOKA DIN JUL I DAG. DÅ VET DU ATT DEN BLIR GOD.

Hjärtligt välkommen till Fredholms Jul.

catering; hemma, på företaget eller annan lokal.

435kr

från

MIN 20 KUVERT

Merry as
Christm

en God Jul

All mat lagas från grunden på bra
och schyssta råvaror. Vi brinner för
ekologiskt och närdodlat. Välkommen
till Fredholms Jul. Den är God.

En redig Julelunch

Vår julelunch är en buffé i fyra olika
serveringar. Allt är tillagat med kärlek
och omsorg av riktigt bra råvaror.
Välkommen till Fredholms Jul.

-SILL, LAX & ÄGGKavring, vörtbröd,
Julost ifrån Kristianstad
Ägghalva, Branteviksill, Senapssill,
Gubbröra, Sillsallad.
Dillgravad lax med hovmästarsås.
Varmrökt lax med kaviardressing.

-SKINKA & VILTKokt julskinka med julsenap
Skånsk Rostbiff med smak
av svartpeppar & persilja
Vedrökt karré, rödbetssallad,
rökt potatiskorv
Potatissallad

-SMÅVARMTHemrulladeKöttbullar
Prinskorv
Brunkål med ankfett
Långtidsbakad fläsksida
Janssons Frestelse

-DESSERT-

Dessertbuffe med Ris à la Malta,
mandelmussla, jordgubbsylt,
små julkakor och lite annat julegott

julelunch

Fredholms Julelunch serveras

på våra restauranger i
Kristianstad och Hässleholm.
BOKA DIN JUL I DAG. DÅ VET DU ATT DEN BLIR GOD.

Hjärtligt välkommen till Fredholms Jul.

255kr

från

en God Jul

All mat lagas från grunden på bra
och schyssta råvaror. Vi brinner för
ekologiskt och närdodlat. Välkommen
till Fredholms Jul. Den är God.

Fyra fina Jultallrikar
Catering

Vi har plockat det bästa från
julbordet och serverar det på fyra
tallrikar hemma hos dig.
Allt är tillagat med kärlek
och omsorg av riktigt bra råvaror.
Välkommen till Fredholms Jul.

-SILL, LAX & ÄGG -

Kavring, vörtbröd,
Julost ifrån Kristianstad
Ägghalva, Branteviksill, Senapssill,
Gubbröra,
Dillgravad lax m hovmästarsås

-SMÅVARMT Hemrullade Köttbullar
Prinskorv
Brunkål
Janssons Frestelse

-SKINKA & VILT Kokt julskinka med julsenap
Skånsk Rostbiff
Vedrökt karré, rödbetssallad,
rökt potatiskorv
Potatissallad, Salami

-DESSERT -

Ris à la Malta med jordgubbssylt
Mandelmussla med
sylt & grädde (+25 kr/kuvert)

jultallrik

Fredholms Jultallrikar
serveras som catering hemma, på företaget eller annan
lokal.

BOKA DIN JUL I DAG. DÅ VET DU ATT DEN BLIR GOD.

Hjärtligt välkommen till Fredholms Jul.

från

235kr

