


Första turen,  
nu börjar julbordet

Tunnbakat knäckebröd*, 
Hembakat bondbröd*, Julvört*, 
Vispat smör, Färskost, Bönspread 

med apelsin och rosmarin*, 
Farmors inlagda löksill, 

Citron”sill”*, Svartvinbärs”sill”*, 
Matjessill, Brantevikssill, Lingon- 

och fireballsill, Svartvinbärssill, 
Senapssill, Currysill med äpple, 

Krämig pepparrotssill med 
dill, Stekt inlagd strömming, 

Krämig kräftströmming, 
Sillsallad, Gubbröra, 

Cheddarost (extralagrad 16 
mån), Kryddost, Juledamer, 

Gräddfil, Havrefraiche*, Hackad 
silverlök*, Skuren gräslök*, Kokt 

potatis*

Andra turen, vi 
fortsätter med salta 
smaker från havet

Gravad lax med dill, 
Fänkålsgravad ”lax”*, 
Svartvinbärsgravad lax, 

Skaldjursinkokt lax, Varmrökt 
nobel regnbåge, Neptunlax 

(gravad & varmrökt), Varmröka 
laxfenor, Kallrökt lax, 

Jägarkryddad varmrökt makrill, 
Kippers, Rökta räkor, Laxpaté, 
Morotspaté*, Ägghalvor med 
västkuströra, Ägghalvor med 
rökt gäddrom och majonnäs, 

Hovmästarsås*, Dillmajonnäs*

Tredje tallriken, 
vi välkomnar 

skinkan… 
Julskinka, Senapsbakad 

kålrot*, Munsökorv, 
Älgkorv, Timmermanskorv, 

Grönpepparsalami, 
Tryffelsalami, Vedrökt karré, 

Rostbiff, Kalkonpastrami, 
Tofupastrami*, Rökt 
rådjursstek, Oxtunga, 

Vilthjärta, Spädgrissadel, 
Lammfiol, Äppelträrökt 

cheddarost, 3 sorters Julsenap*, 
Äppelmos*, Kaprismajonnäs*, 

Rödbetssallad, Marinerade 
champinjoner med 

kryddpeppar*, Krispig 
grönsallad*, Grönkålssallad 

med dadlar och 
apelsindressing*

Fjärde tallriken, 
vad ska man välja? 
Kanske ta lite av 

varje…
Sojaslarvsylta*, Grov 

lantpaté med champagne, 
Vargtasspaté på ren, Grisfot, 

Kalvsylta,  Pressylta, 
Kanelfläsk, Anklevermousse, 

Svampduxelle*, Pickels*, 
Cornichons*, Cumberlandsås*, 

Rostad tomat med nejlika*

- Passa på att ta en 
liten paus - sträck 
lite på benen och 

stjäl en puss under 
misteln…

Känner du till julbordets klassiska turordning? 
En gång i tiden var det den legendariska krögaren Tore  
Wretman som fastställde dem för att man skulle kunna njuta 
av smörgåsbordets fröjder på bästa sätt. I vårt arbete för det 
perfekta julbordet har vi vidareutvecklat detta, och landat i 
åtta vändor. Ett julbord kan ätas hursomhelst; man kan börja 
framifrån, bakifrån eller helt enkelt i mitten. Men här nedan 
har ni vår speciella guide för er som vill avnjuta julbordet i sann 
Bockholmengruppen anda.

- Nu passar det utmärkt med en  
liten snapsvisa! Stäm upp i Hej 

Tomtegubbar som ni hittar i 
dryckeslistan
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Femte tallriken, nu 
är det dags för det 

småvarma 
Benfritt revbensspjäll, 
Köttbullar, Prinskorv, 

Lammkorv, Gjutjärnsgryta 
med surkål*, Julkorv, Janssons 

frestelse, Dopp i grytan, 
Brunkål*, Sötsyrlig rödkål*, 

Krämig grönkål 

Dessa godsaker 
beställer ni av 

kocken som står ute 
vid det småvarma 

Ångkokt lutfisk med 
vitsås, gröna ärtor, bacon, 

kryddpeppar, Prins”korv”*, 
Kålrotslåda*

Sjätte vändan blir  
en assiett

Gruyére reserve ”mountain”, 
Brie, Kvibille gräddädel, 
Marmelad*, Salta kex*, 

Blandade nötter*

Sjunde tallriken och 
nu blir det sött och 

lite krispigt
Äppel- & saffranskaka, Vispad 

chokladpannacotta med 
hallon, Mördegstartlett med 

hjortronsylt och havrefraiche*, 
Cheesecake med kardemumma, 

Chokladkaka med 
apelsinfrosting, Fruktsallad*, 
Kokospannacotta med apelsin 

och saffransskorpsmul*, 
Mjuk pepparkaka med 

glöggmarinerade russin, 
Mördegstartlett med 

hjortronsylt och vaniljcréme, 
Kärleksris, Hallonsylt*, Vispad 

grädde, Maränger

Åttonde och sista 
svängen för den här 

gången
Chokladtryfflar, Geléhallon, 

Julknäck, Ischoklad, 
Marsipantomtar, Mintkyssar, 
Polkakuddar med choklad, 

Julskum, Päron- och 
kardemummamarmelad*, 

Kokosmandlar med vit 
choklad, Fruktkarameller*, 

Fruktkola, Knäckkola, 
Hallonbräck*, Apelsinbräck*, 

Passionsfruktsbräck*, 
Brända mandlar med 

äpple*, Marsipansnöbollar, 
Twist, Papillonchoklad*, 

Hjortronkuddar*, 
Whiskeyfudge, 

Mintchokladfudge, 
Saltlakritslinser i mörk 

choklad*, Dumlekola och annat 
lösviktsgodis, Pepparkakor*, 

Chokladbollar,  
Kökets småkakor

* Veganskt


