Två sorters sill;
varav en krämig provencalsk löksill och
en klar skepparsill (kokt ägg)
Sillsallad
Gravad lax med hovmästarsås (dill)
Sylta med rödbetssallad
Julskinka (senap)
Köttbullar, Prinskorv & Brunkål
Janssons frestelse (kavring, lagrad ost)
Kokt potatis
Julost
Mandelmussla med vispad grädde (sylt)

Vegetariskt:
”Sill” på aubergine och shitakeesvamp
Grönkålspaj
Majsbullar, prinjekorv och brunkål
Vegetarisk frestelse
God jul önskar
personalen på MatOmsorg, Kungshult
Var god vänd för rekommendationer!

Ni väljer själva hur ni vill servera detta julbord, så att det passar era
våningar och era hyresgäster. Ni kan t.ex. göra en kall jultallrik med sill,
ägg, sillsallad, lax och sylta med passande tillbehör (ex. kokt ägg, kavring,
vörtbröd, rödbetor), och en varm buffé/tallrik med de varma rätterna.
Komplettera med senap, rödbetor och eventuellt ättiksgurka. Orkar de
inte äta allt, planera då så att kanske äta det kalla till lunch, och det varma
som kvällsmat (men varmhåll då inte maten, utan kyl ned, och förvara väl
i kyl och värm till rätt temperatur!). Ni får en hel del av det kalla levererat
redan med kvällsvagnen på fredag och lillejul. Glöm för all del inte den
goda drycken till! Ris a´ la maltan som levereras ihop med övrig mat kan ni
antingen servera till kvällsmat, eller använda som en dessert.
Till eftermiddagskaffet (och Kalle Anka!), passar det utmärkt att servera
mandelmusslan, med en klick vispad grädde och god sylt,
om ni inte serverat den som dessert.
Under julhelgen tycker jag att ni också bör ha hemma
clementiner, färsk ananas, vindruvor (Everfresch)
Det finns också en skuren Fruktsallad (Menigo art.nr. 201155).
Klassiska julkakor som ex.
struvor (Menigo art.nr. 773487),
lussekatter (Menigo art.nr. 402664)
pepparkakor i burk (Menigo art.nr. 734026) , om ni inte vill baka egna:
pepparkaksdeg, ask (Menigo art.nr. 778344)
Vill ni servera en god ostbricka till någon kväll eller eftermiddag, så har ni
julosten från köket, och kan även beställa hem
Ädelost i tårta 28% (Menigo art.nr. 738102)
Cheddar lagrad 32% (Menigo art.nr. 208135)
Tomme affinée grå (Menigo art.nr. 208054
Komplettera med passande kex, någon marmelad
eller frukt, och lämplig dryck.

Vill ni beställa dessa varor, så gör det
så snabbt som möjligt för att inte riskera att det blir restnoterat.

