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Meny Julbuffé - på Christinas Gästgifveri 
                                                                     !
Dufvenkrooks Glögg Hjortron 2,2 % – den rätta                      
blandningen av styrka, smak och tradition 
Mor Annas pepparkakor 
Ekologiska russin från Saltå Kvarn och mandel  
Christinas hemgjorda ädelostkräm!
!

Mjukt vörtbröd och hembakt Kornknäckebröd!
Boxholms Kryddost, Västgöta kloster och Cheddarost    !
!

Gästgifveriets äppelsill  !
Krämig citronsill med röd rom och dill!
Kokt ekologisk potatis !
Ägghalvor med majonnäs och handskalade räkor, !
ägg från Tingstorp!
Varmrökt regnbågsfilé från Ställbergs rökeri 
Frisk citrussås och gröna ärtor!
!
Bakad leverpastej och inlagd pressgurka med färsk chili 
och kruspersilja!
Kalvsylta och inlagda rödbetor 
Svensk Julskinka med flera spännande senapssorter !
Kryddiga korvar  
Christinas hemgjorda rödbetssallad                     !
Rökt renstek och pepparrots crème !
Mimosasallad och Christinas favorit legymsallad!
!

Omelett med räkor och färsk dill!
Prinskorv från Robertssons Charkuteri i Örebro!
Egentrillade köttbullar av svensk färs, smaksatta med 
honung och kryddnejlika!
Bruna bönor och Fröken Jarls frestelse med ekologisk 
potatis och svensk grädde 
Ingefärsmarinerade revbensspjäll och nykokt äpplemos!
 

Chokladpudding, vi serverar Christinas egna favorit recept!
Fräsch fruktsallad och svensk lättvispad grädde!
Hemgjort chokladgottis och skumtomtar!
!

Nybryggt kaffe 
Spännande teér eller varm choklad  
Mjölk, socker och honung                     !
                                   !
Pris, år 2017… Vuxen 475: -/person inkl. moms   !
                           barn 4 – 11 år 239: -/person inkl. moms  !
                           barn 0 – 3 år 0 kr!
 

Dryck                                    !
Lingon dricka, 20 cl  Pris 15:-/st inkl. moms   !
Julmust, jullättöl eller mineralvatten, 33 cl  Pris 19:-/st inkl. moms   !
!
Naturligtvis fixar jag gluten och laktosfria alternativ, eller annan specialkost ni har 
behov av!  
Välkommen med beställning eller förfrågningar  
Hälsar Er Festfixare Christina Jarl 
_____________________________________________________________________ 
Christinas Gästgifveri AB Telefon  !
Ervalla Gård 257 070-393 09 09 Företaget innehar F-skattsedel!
718 95  Ervalla info@festfix.com             www.christinajarl.se  !
Besöksadress:  Christinas Gästgifveri finns på Ervalla gård, ett par mil norr om Örebro!

                               

mailto:info@festfix.com
http://www.christinajarl.se



