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Meny - Smörgåsar och Smörgåstårtor 
 

Ost och Skinkfralla 

Välj mellan ljust och grovt bröd 

Sallad och färsk paprika 

Pris 35: -/ st. inkl. moms    

 

Lilla vilda    

Rökt renstek, älgkorv, pepparrotskräm och cornichons 

På Gästgifveriets hembakta råglimpa, sallad och färsk 

örtkrydda 

Pris 48: -/ st. inkl. moms   
 

Ägg och ansjovis, på siktkaka, sallad och en dillvippa 

Pris 62: -/ st. inkl. moms   
 

Köttbullar, på siktkaka 

Rödbetssallad och rostad lök 

Sallad och färsk tomat 

Pris 65: -/ st. inkl. moms    
 

Brie och Salam 

Ciabatta bröd, sallad och pesto 

Pris 65: -/ st. inkl. moms    
 

Räksmörgås med 50 gram räkor   

Sallad, ägg och majonnäs 

Handskalade räkor  

Citron och färsk dill 

Välj mellan tekaka och danskt rågbröd   

Pris 69: -/ st. inkl. moms    
 

Räksmörgås med 100 gram räkor    

Sallad, ägg och majonnäs 

Rikligt med handskalade räkor  

Citron och färsk dill, på siktkaka eller tekaka  

Pris 110: -/ st. inkl. moms    
 

Räksmörgås med 150 gram räkor   

Sallad, ägg och majonnäs 

Ohh, vad mycket handskalade räkor !!  

Citron och färsk dill 

På en rund och stooor siktkaka…    

Pris 165: -/ st. inkl. moms    
 

Landgång på rågsiktkaka  

Sallad, ägg, majonnäs och handskalade räkor  

Västgöta klosterost och paprika 

Svensk rökt skinka och färsk gurka 

Bakad pastej och Mor Annas smörgåsgurka 

Rökt renstek med hemmagjord pepparotscreme 

Cocktailtomat och färsk örtkrydda 

Pris 98: -/ st. inkl. moms    

menysida är 

cateringpriser.  

Önskar ni äta hos  

oss på Christinas 

Gästgifveri  

så tillkommer en  

serveringsavgift/ 

lokalkostnad. 

Välkomna ! 

. 
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Kyckling baguette  

Currymajonnäs 

Sallad och färsk tomat 

Pris 55: -/ st. inkl. moms    

 

Ishavssallad och Kräftstjärtar  

Baguette, grönsallad, tomat och dill 

Pris 55: -/ st. inkl. moms    

 

 

Smörgåstårta 

   
-  Mina smörgåstårtor är unika, generösa och 

välsmakande! 
 

 

 

Smörgåstårta med hemgjorda röror på högkvalitativa råvaror      

 

  

 

Ni är välkomna att välja tre olika röror per tårta: 

    

• Ägg, räkor, dill och majonnäs 

• Bakad pastej och bostongurka 

• Svensk rökt skinka, purjolök, äpple och crèmefraiche 

• Regnbågsfilé och pepparrotscreme 

• Philadelphia ost, soltorkad tomat, färsk basilika och vitlök 

 

Rikligt dekorerade med:  

Sallad, ägg, majonnäs, handskalade räkor, Västgöta klosterost, svensk rökt skinka, gurka, 

cocktailtomater, citron och färsk örtkrydda m.m. 

 

Rund 22 cm   ca 6–8 Personer Pris 555: - inkl. moms  

Rund 26 cm   ca 8–10 Personer Pris 690: - inkl. moms  

Fyrkantig 27x27 cm  ca 12–15 Personer  Pris 990: - inkl. moms  

Rektangulär 26x38 cm  ca 15–20 Personer  Pris 1210: - inkl. moms  

 

Naturligtvis fixar jag gluten och laktosfria alternativ, eller annan specialkost 

ni har behov av! 

Jag gör även Vegan och Lakto – ovo- vegetariska smörgåstårtor. 

 

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   

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

