Krokens

JULCATERING
Föredrar du att avnjuta julbordet på hemmaplan? Inga problem!
Kockarna har kombinerat ihop två julpåsar där de plockat ihop
godbitar från julbordet. Nedan hittar ni även ett grönt alternativ
till påse. Läs mer om vad som ingår i de olika paketen.
Smakligt julbord!

För att vi ska kunna leverera er påse så smidigt som möjligt ber vi
er ha överseende med att påsarnas innehåll inte kan ändras efter
personliga önskemål annat än vid allergi.
Se priser och datum för julpåsen längre ner.

LILLA JULPÅSEN
Sill x 3, potatis, ägghalvor, gravad lax med
hovmästarsås, skagenröra, julskinka, senap, köttbullar,
rödbetssallad, prinskorv, Janssons frestelse, ris á la Malta
och julkolor.

395 kr

STORA JULPÅSEN
Sill x 3, potatis, ägghalvor, gravad lax med
hovmästarsås, skagenröra, varmrökt lax med romsås,
Västerbottenspaj, rökt torsk, älgkorv, julskinka, senap,
köttbullar, rödbetssallad, prinskorv, Janssons frestelse,
ost och marmelad, ris á la Malta, saffranspannacotta och julkolor.

495 kr

VEGETARISKA JULPÅSEN
Motsvarar ”Lilla Julpåsen”
Svill, ägghalvor, potatis, senapsgriljerad rotselleri,
rödbetssallad, Janssons frestelse,vegetariska köttbullar,
vegetarisk prinskorv, vegetarisk pastej, rödkål, ris á la
Malta, ost och marmelad och julkolor.

395 kr

JULPÅSE FÖR DE SMÅ
Potatis, köttbulllar, prinskorv, julskinka, ris á la Malta,
saffranspannacotta och julkolor.

85 kr
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KROKENS
GLÖGG
KROKENS
GLÖGG
För det fulländade julbordet rekommenderar
vi självklart att starta det med en kopp av
vår hemkokta glögg!
En alkoholfri glögg med juliga smaker
av äpple, citron, ingefära,stjärnanis,
kryddnejlika och kardemumma.

50 cl

120 kr

BOKNING
Bokning av julpåse sker per telefon:
08-520 155 20
Julpåsen går att boka mellan
26 november till 23 december

DAGAR & TIDER FÖR
UPPHÄMTNING/HEMLEVERANS:
Onsdagar: 15:00-17:30
Fredagar: 15:00-17:30
Söndagar: 09:00-11:00
Onsdag 22/12 & torsdag 23/12:
11:00-19:00

PRISER HEMLEVERANS:
100 kr inom tätort
250 kr utanför tätort
(Torö, Ösmo, Segersäng, Muskö)

