
 

 
 

 

JULMAT & DELIKATESSER  

FÖR AVHÄMTNING & CATERING  
 

INGEN VINTER UTAN JULMAT 

FRÅN DEN 1 DEC OCH FRAM TILL DEN 23 DECEMBER 

KAN NI BESTÄLLA JULMAT FRÅN OSS PÅ HOFSNÄS HERRGÅRD. 

VI ÄLSKAR JULMAT! 

 

JULTALLRIK alt.1      285 kr 

JULTALLRIK alt.2     365 kr 

VEGETARISK     255 kr 

 

JULBUFFÉ (min. 10 pers) alt.1     415 kr 

JULBUFFÉ (min. 10 pers) alt.2    495 kr 

 

 

JULTALLRIK ALT.1 
Klar sill, krämig sill, gravad lax , hovmästarsås, varmrökt lax, 

laxtarte med pepparrot, ägg med smetana & räka, vår egna paté 

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

julsenap, Hofsnäs jullimpa & långlagrad ost från Sivans osthandel, kokt potatis & Hofsnäs fudge 

 

JULTALLRIK ALT.2 
3 sorters sill, gravad lax, hovmästarsås, varmrökt lax, laxtarte med pepparrot, 

ägg med smetana & räka, gubbrörsrullad, senapsgriljerad julskinka, Kullans lammkorv, vår egna paté, 

julsenap, Hofsnäs jullimpa & långlagrad ost från Sivans osthandel,  

kokt potatis, janssons frestelse, köttbullar, prinskorv & Hofsnäs fudge 

 

VEGETARISK JULTALLRIK 
Svill, kokt potatis, ostpaj på sivans ostar, handskalade ägg med smetana, potatisstomp med friterat lök, 

parmesan-& timjanknyten, svamp-& tryffelcrostini, sallad på rödbetor/ädelost & valnötter, Dadlar & 

marinerad cheddar, Semitorkade tomater & oliver, ostar- & kex, hembakt bröd & Hofsnäs fudge 

 

JULBUFFÉ ALT.1 
3 sorters sill, gravad 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, Hofsnäs fudge, Ris á la Malta. 

 

JULBUFFÉ ALT.2 
3 sorters sill, gravad lax, hovmästarsås, varmrökt lax, laxtarte med pepparrot, inlagd strömming, 

ägg med smetana & räka, gubbrörsrullad, senapsgriljerad julskinka, Kullans lammkorv, vår egna paté, 

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

hemrullade köttbullar, prinskorv, knäckglaserade revben, rödkål, kokt potatis, Hofsnäs fudge, snöbollar 

& ris á la Malta. 

 

 

 



 

 

 

 

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

 

 

 

FRÅN VÅR LILLA SALUHALL 

 

GODISKORGEN     295 kr 
Blandat marknadsgodis från Mariannelunds karamellkokeri, 

Kanderade nötter och chokladmandlar schweizermandel, lakrits  

från Malmö lakrits, Ryfors kola 

 

LILLA JULKORGEN FRÅN HOFSNÄS SALUHALL  255 kr 
Lokalproducerad glögg, pepparkakor från Sivans,  

dessertost från Påverås & fudge 

 

MELLAN JULKORGEN FRÅN HOFSNÄS SALUHALL 595 kr 
Lokalproducerad glögg, knäcke från Sivans, marmelad från Börslycke 

Sivans julost, Ölkorv från Adelsåsens vilt, kanderade nötter & fudge 

 

STORA JULKORGEN FRÅN HOFSNÄS SALUHALL  895 kr 
Lokalproducerad glögg, knäcke från Sivans, apelsinkex från Sivans 

dessertost från Påverås, julost från Sivans, marmelad från Börslycke,  

Ölkorv från Adelsåsens vilt, Ramslökskorv från Kullans lamm, senap, 

Chokladnötter & fudge 

 

 

PRESENTKORT MED VALFRITT BELOPP! PERFEKTA JULKLAPPEN! 

     

 

  VARMT VÄLKOMNA MED ER BESTÄLLNING! 

UPPHÄMTNINGSTIDER ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE. 

                        OBS! DEN 23 DECEMBER ÄR SISTA UPPHÄMTNINGSTID KL.15.00 

 

Möjlighet till utkörning finns till 20 pers eller fler. 

Utkörningsavgift tillkommer. 

 

 


