	
  

JULBORD 21 NOV – 22 DEC
Vi erbjuder ett julbord med brett utbud av smaker från skog och
hav. Traditionell svensk julmat med innovativa inslag. Våra råvaror
är närproducerade, ekologiska, KRAV-märkta och MSC-märkta/ACSmärkta.
På buffén hittar ni kallskuret med bland annat julskinka, vilt,
olika smakrika korvar, lammstek, kalkon, matiga sallader, paté och
pastej med mera. Därtill finns bland annat picklade rotfrukter,
rödbetssallad, inlagd gurka, äppelmos, lingon, olika sorter senap,
geléer.
På fiskbordet finns bland annat ett stort urval av egeninlagd sill,
lax i olika varianter, sallader, makrill, strömming, olika röror,
ägg med tillbehör, såser och mycket mer.
På varma bordet finns olika korvar, Stångs köttbullar, lättrökta
revben, omeletter, Janssons, brysselkål, rotsaker, gräddkokt
grönkål, bringa, dopp i grytan med mera.
Vi bakar eget vetebröd och erbjuder kavring samt Stångs egna knäcke
med olika ostar.
Som avslut finns ett dignade dessertbord med våra julfavoriter.
Ostkaka, ris à la malta, praliner, tryfflar, kakor, brûlée,
karameller, äppelkompott, frukt och ett urval härliga
närproducerade ostar med mera.
Välkomstglögg och kaffe bjuder vi på.
Har man allergier eller äter specialkost, säg till vid bokning, vi
ordnar det.

BOKNING
Observera att det inte går att boka med vår online-bokningstjänst
under julbordsperioden.
Bokning sker via e-post info@stangsmagasin.se eller telefon 013-31
21 00. Vi hjälper er med bokningen.
Priser och sittningstider finner ni nedan. Barnpriser längst ner.

	
  

	
  

DECEMBER – SITTNINGSTIDER OCH PRISER
LUNCHSITTNINGAR
MÅNDAG – FREDAG, PRIS 425
Sittning 1

ANKOMST
11.30-13.00

SLUTTID
14.45

ANMÄRKNING

LÖRDAG, PRIS 525
Sittning 1

12.00-12.30

14.30

SÖNDAG, PRIS 525
Sittning 1
Sittning 2
Sittning 3
sittning 4*

12.00
12.30.13.00
15.00
16.00

14.30
15.30
17.30
18.30

ANKOMST
17.00
18.00-19.00
20.00

SLUTTID
19.30
00.00
00.00

ANMÄRKNING

16.00
17.00
19.00
20.00

18.30
19.30
00.00
00.00

*Ej 21-22/12

* Öppnar
endast om
sittning 3
blir full

KVÄLLSSITTNINGAR
MÅNDAG –
Sittning
Sittning
Sittning

ONSDAG, PRIS 625
1
2
3

TORSDAG – LÖRDAG, PRIS 625
Sittning 1*
Sittning 2
Sittning 3
Sittning 4

BARNPRISER (OAVSETT SITTNING)
0-3 GRATIS
4-6
7-13

	
  

GRATIS
95
195

