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 år har vi
vidareutvecklat detta för att servera er julmaten som vi tycker
allra mest om, och landat i tio serveringar. Vi hoppas att ni får
en magisk stund där ni avnjuter julbordet i
sann Bockholmengruppen anda.

Vi välkomnar er in från glöggen, där ute har ni fått
en försmak på julen med tilltugg
Pepparkaka
med ädelostcrème, krossade pumpakärnor
och frystorkade lingon

Andra serveringen innan julen dukas ut på bordet förbereder vi
paletten med en smakbit
Kanapé
med gubbröra och forellrom

Sjätte tallriken
nu välkomnar vi korv, pastej och
annat från skog
Kallskuret
bakad leverpastej, bokspånsrökt älgkorv, rökt lammfiol,
Munsökorv, kålsallad med apelsin och granatäpple,
picklad svamp, knäckebröd

Sjunde tallriken
nu är det dags för det småvarma,
vad ska man välja? Kanske ta lite av varje…
Småvarmt från buffé
Janssons frestelse, prinskorv, köttbullar,
apelsinglacerade benfria revbensspjäll, äppelmos,
rödbetssallad, brysselkålssallad, stuvad grönkål

Åttonde vändan
här blir det en assiett när vi
nu servererar ostarna

Tredje turen
nu börjar julbordet

Dessertostservering
brie, s:t agür, seriously strong cheddar,
fikonmarmelad, fröknäcke, saltiner

Sillar
senapssill, matjessill, havtornssill, inlagd sill, crème
fraîche, finhackad rödlök, hackad gräslök, kryddost,
brödkorg, västerbottenost, dillkokt kulpotatis

Nionde tallriken
och nu blir det den klassiska tomtematen
Risgrynsgröt
serveras med kanel och skummad mjölk

Fjärde turen
vi fortsätter med salta smaker från havet
Fiskservering
gravad lax, rökt makrill, laxpaté med sikrom, varmrökt
lax, hovmästarsås, aioli, kokt potatis,
picklade vinterprimörer

Tionde tallriken
och sista svängen för den här gången nu reser vi på oss och hämtar det härliga
avslutet av sött, sött och lite krispigt

Femte tallriken
vi välkomnar skinkan…

Dessert & godis från buffé
mjuk pepparkaka med apelsinfrosting,
saffranspannacotta med hjortronsylt, brownie med
hallongrädde, äppelkaka på vinteräpple med
vaniljcrème, pepparkaka, knäck, ischoklad,
polkagris, julskum, brända mandlar,
chokladbollar, marsipantomtar, geléhallon

Lyxig skinkmacka
vörtbröd, durocskinka, friterad kål,
senapskräm, gräslök

