
Fira julen bek
vämt och låt oss s

köta maten!

Vår kunskap -
 din matupplevelse

Beställ julmaten  
hos oss i Köket



Du vet väl att du kan ta oss i Kallköket till hjälp när du 
vill ha det bekvämt och att maten ska vara god! Vi vill ha 
din beställning senast 2 dagar i förväg. Har du frågor om 
allergi löser vi dessa också.

Dekorationen kan variera.

Jullandgång    89:-/st

Julskinka, senap, rostbiff, rödbetssallad, 
köttbullar, ägg, räkor, lax, brieost och 
grönsaker.

Jultallrik    99:-/st

Julskinka, leverpastej, köttbullar, 
rödbetssallad, prinskorv, onsalakorv, 
löksill, senapssill, sillsallad, ägg, 
babybellost, senap och grönsaker.

Jultallrik lyx    129:-/st

Julskinka, senap, rostbiff, köttbullar, 
rödbetssallad, paté, cornichons, löksill, 
senapssill, brieost, cambozola ost, ägg, 
räkor, skagenröra och grönsaker.



Dekorationen kan variera.

Julbuffé    199:-/person 
Kökets Janssons, Kökets köttbullar, Kökets rödkål, Kökets prinskorv, löksill, senapssill, 
julskinka, rödbetsallad, kalkon, onsalakorv, rostbiff, sillsallad, ägg, handskalade räkor, 
babybellost, vindruvor, grönsaker och senap.

Köttbullarna, janssons, prinskorv och rödkål går att värma om du vill.

(Självklart går det att göra enskilda beställningar på exempelvis köttbullar, prinskorv, 
skinka, Jansons frestelse, sill, m.m.)

Julbuffé

Mer festmat från City
Varför inte fira in nyåret med en buffé från kallskänken? Kom till oss och se vad vi kan 
erbjuda för gott till er fest!

Julens varma delikatesser
24:-/person  Janssons frestelse
27:-/person  Tjocka revben
18:-/person  Köttbullar
18:-/person  Prinskorv
10:-/person  Rödkål
89:-/person  Varm tallrik



Julkorg 400:-
Sill, Onsalakorv, pepparkakor, glögg, 
cheddarost, ädelost, julknäcke och choklad.

Julkorg 500:-
Sill, Onsalakorv, pepparkakor, glögg, 
cheddarost, ädelost, brieost, julknäcke, 
senap, kex och två sorters choklad.

Vi gör även frukt- och godiskorgar efter dina egna önskemål. Vi vill ha din beställning senast 
2 dagar i förväg. Ring Kallköket på 033 – 447735 för fler frågor eller om du vill göra en 
beställning. Har du frågor om allergi löser vi dessa också.

Öppet alla dagar 7-23, Julafton 7-14
City Knalleland 033-44 77 00 • Centrum 033-44 43 00
Fristad 033-21 04 00 • Brämhult 033-23 06 00Tr
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Julkorg 600:-
Två sorters sill, lax, hovmästarsås, 
pepparkakor, cheddarost, ädelost, brieost, 
julknäcke, kex, senap, kaffe, glögg, 
onsalakorv och choklad.

Julkorg 700:-
Sill, lax, handskalade räkor, caviar, hov- 
mästarsås, pepparkakor, cheddarost, 
ädelost, julknäcke, kex, senap, kaffe, 
glögg, onsalakorv och två sorters choklad.

Julkorg som en gåva, en riktigt bra julklapp!
Vill du dela med dig av julens underbara matupplevelser? Då kan våra  
matkorgar vara den perfekta lösningen. En vacker korg fylld av julens  
godsaker från Citys skafferi. Korgarna levereras omsorgsfullt och vackert  
förpackade med cellofan och rosett! 

God Jul!
Förläng gåvan med mässbiljetter. Nu får du  
möjlighet att köpa biljetter till Resor och  
Mat mässan, 28 januari, för endast 50:-/st.  
(ord. 95:-/st) När du köper en julkorg hos oss.  


