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JULMAT & DELIKATESSER FÖR AVHÄMTNING  
 

INGEN VINTER UTAN JULMAT 

FRÅN DEN 27 NOVEMBER OCH FRAM TILL DEN 22 DECEMBER 

KAN NI BESTÄLLA JULMAT FRÅN OSS PÅ HOFSNÄS HERRGÅRD. 

VI ÄLSKAR JULMAT! 

 

JULTALLRIK alt.1      225 kr 

 

JULTALLRIK alt.2     285 kr 

 

SILLTALLRIK     155 kr 

 

JULBUFFÉ alt.1 ( MIN 10 PERS )   375 kr 

 

JULBUFFÉ alt.2 ( MIN 10 PERS )   415 kr 

 
SILL PÅ BURK 300 G    85 kr/burk 
Köp med våra sillar på glasburk. Alla sorter hittar ni i vår julbordsmeny. 

 

GRANGLASERADE SPARERIBS   195 kr/kg 

 

KNÄCKGLASERADE REVBEN    149 kr/kg 

 

HOFSNÄS JULKÖTTBULLAR    25 kr/hg 

 

JANSSONS FRESTELSE    20 kr/hg 

 

JULLIMPA     65 kr 

 

LILLA JULKORGEN FRÅN HOFSNÄS SALUHALL  195 kr 

 

MELLAN JULKORGEN FRÅN HOFSNÄS SALUHALL 495 kr 

 

STORA JULKORGEN FRÅN HOFSNÄS SALUHALL  795 kr 



 

 

 

 

 

JULTALLRIK ALT.1 
Klar sill, krämig sill, kallrökt lax , hovmästarsås, laxtarte med pepparrot, ägg med smetana & räka,  

Senapsgriljerad julskinka, Kullans lammkorv, potatisstomp med matjes & bryntsmörcréme, julsenap, 

Hofsnäs jullimpa & långlagrad ost från Sivans osthandel. Kokt potatis 

 

JULTALLRIK ALT.2 
Klar sill, krämig sill, er favoritsill, kallrökt lax, hovmästarsås, varmrökt lax, laxtarte med pepparrot, 

ägg med smetana & räka, gubbrörsrullad, senapsgriljerad julskinka, Kullans lammkorv, Rilette på 

gårdsgris med fikon & mandel, julsenap, Hofsnäs jullimpa & långlagrad ost från Sivans osthandel,  

Hofsnäs fudge. Kokt potatis 

 

SILLTALLRIK 
Välj dina 5 favoritsillar från vår julbordsmeny. 

Kokt potatis, gräddfil, hackad lök, kex & långlagrad ost från Sivans osthandel. 

 

JULBUFFÉ ALT.1 
3 sorters sill, kallrökt lax, hovmästarsås, laxtarte med pepparrot, ägg med smetana & räka, 

senapsgriljerad julskinka, Kullans lammkorv, potatisstomp med matjessill & bryntsmörcréme, julsenap, 

Hofsnäs jullimpa, långlagrad ost från Sivans osthandel, rödbetssallad, Janssons frestelse, hemrullade 

köttbullar, prinskorv, rödkål, kokt potatis & ris á la Malta. 

 

JULBUFFÉ ALT.2 
3 sorters sill, kallrökt lax, hovmästarsås, varmrökt lax, laxtarte med pepparrot, ägg med smetana & 

räka, gubbrörsrullad, senapsgriljerad julskinka, Kullans lammkorv, Rilette på gårdsgris med fikon & 

mandel, julsenap, Hofsnäs jullimpa & långlagrad ost från Sivans osthandel, rödbetssallad, Janssons 

frestelse, hemrullade köttbullar, prinskorv, knäckglaserade revben, rödkål, kokt potatis, ris á la Malta 

& Hofsnäs fudge. 

 

 

 

 

BESTÄLLS SENAST 2 DAGAR INNAN. 

 

  

 
 

 


