
                                                                                                                            Gäller från och med 2021-05-05  

”Corona Anpassad”   - Trädgårdskalas - 

Familjemiddag - Dop - Släktkalas mm                             
 

Om ni önskar komma till oss på Christinas Gästgifveri   

- en lugn och rofylld miljö med gratis parkering 2 mil norr om Örebro. 
 

Det är viktigt att få träffas och samtala i dessa tider, och jag lovar ett 

trevligt och personligt arrangemang med naturen inpå knuten. 
 

Vi har kalaset / maten inomhus, vid bra väder kan vi även anordna lite 

tält för samvaro ute i vår härliga trädgård vid äppelträden …  
 

Genomtänkt och personligt anpassad dukning och dekoration. 

Servetter, ljus och blommor från naturen efter årstidens växling. 

Dukar på borden och Serveringspersonal.     Grundavgift: 595 kr  
 

(Christina i rabarberlandet, gården med anor från 1300-talet   

Meny  

Varmrökt lax från Ställbergs rökeri i Ställdalen  

Kall romsås med purjolök, citron och dill 

Sallad, gröna ärtor, tomat och färsk citron serveras på tallrik  

Kokt ekologisk potatis finns på varje bord i en liten fin kastrull 

Gästgifveriets hembakta rågbröd och Bregott portion finns i korgar 

på borden 

Mineralvatten, lättöl eller Champis 1 st per person 

 

Kaffe, finns i termosar på borden. Te och varm 

choklad på buffé 

Mjölk och socker finns på borden 

Chokladbakelse med vispgrädde och Gårdens bär 

serveras på fat till varje bord 
 

Alternativ mat: Kallskuret tallrik med potatissallad 

eller Vegetarisk Oumph! 
 
                   Pris: 349 kr person  

Tipspromenad om ni vill …. 
Spännande och historiska frågor om 10 starka kvinnor på Ervalla Gård 

Utslagsfråga naturligtvis       Fina vinster till de i toppen …. 

Vid ”mindre bra väder”  
Vi är under tak samt det finns varma och mysiga filtar 

Tipspromenaden tar vi sittande vid borden …  

         
Naturligtvis fixar jag gluten och laktosfria alternativ, eller annan specialkost ni har behov av! 

För flera menyförslag se min hemsida www.christinajarl.se  
 

Välkommen med beställning eller förfrågningar Hälsar 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   

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

