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Bed & Breakfast – Catering – Festarrangemang 
 
 

Christinas Begravningskaffe - Förtäring vid Minnesstund – 
- Det är viktigt att få samlas och samtala, och jag lovar ett vänligt och personligt 

bemötande vid minnesstunden. 
 

 

I våra priser ingår alltid följande: 
Genomtänkt och personligt anpassad dukning och dekoration. 

Vi har alltid vita dukar och fräscha blommor efter årstidens växling.  

   -om lokalen har specialanpassade dukar så använder vi dem. 

Vi dukar med glas på fot och fina ljus samt servetter i anpassad färg. 

 

Serveringspersonal, personer från bygden som är mogna och med 

erfarenhet av livet. 
 

 

 

Nobelfesten, här ser vi Christina komma nerför den 

berömda trappan i Blå hallen. Hon har deltagit som 

servitris sedan år 2006. 

………………………………… 
 

Christinas Meny nr 1 Fikabuffé      

Flera olika sorters hembakt bröd och småkakor 

Vår egen hembakta Gräddtårta   

Kaffe, te eller varm choklad med socker, ekologisk mjölk  

och lokalproducerad honung 

Hemkokt saft från Balsta Gårdsbutik 

Pris 335: -/ person  

 

 

Christinas Meny nr 2 Räksmörgås och Godbit  

Tekaka med smör, sallad, ägg och majonnäs 

Handskalade räkor, citron och färsk dill 

Dryck - Mineralvatten, lättöl eller Champis 

 

Kaffe, te eller varm choklad med socker, ekologisk mjölk och  

lokalproducerad honung 

Hemkokt saft från Balsta Gårdsbutik 

Godbit - till exempel: Brownie med ekologiska cocosflakes, chokladbiskvi  

eller vaniljhjärta   

Pris 395: - /person 
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Christinas Meny nr 3 Smörgåstårta och Godbit  

Hemgjorda röror på högkvalitativa råvaror. Tre olika per tårta. 

Dekorerade med: sallad, ägg, majonnäs, handskalade räkor, 

ost, svensk rökt skinka, gurka, cocktailtomater, citron och 

färsk örtkrydda mm 

Dryck - Mineralvatten, lättöl eller Champis 

 

Kaffe, te eller varm choklad med socker, ekologisk mjölk och 

lokalproducerad honung 

Hemkokt saft från Balsta Gårdsbutik 

Godbit - till exempel: chokladboll med hasselnötter och salt caramel, chokladbiskvi eller 

morotskaka toppad med ekologisk morot 

Pris 419: - / person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christinas Meny nr 4 Landgång på rågsiktkaka och Chokladkladdkaka 
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 pepparrotscrème 

Cocktailtomat och färsk örtkrydda 

Dryck - Mineralvatten, lättöl eller Champis 

 

Kaffe, te eller varm choklad med socker, ekologisk mjölk och lokalproducerad honung 

Hemkokt saft från Balsta Gårdsbutik 

Chokladkladdkaka med vispgrädde och bär från Ervalla Gård 

Pris 429: -/ person 

  

Christinas Meny nr 5  Gulaschsoppa - en mustig och smakrik soppa värmer gott i hjärtat  
Gulaschsoppa med nötkött, potatis, paprika och kummin 

Toppad med en klick crème fraiche och färsk kruspersilja 

Gästgifveriets hembakta rågbröd med filmjölk, rågkross och sirap mm.  

Bakat med ekologiskt mjöl från Saltå Kvarn i Järna 

Färskost med salladslök och färska örter  

Dryck - Mineralvatten, lättöl eller Champis 

   

Kaffe, te eller varm choklad med socker, ekologisk mjölk och  

lokalproducerad honung 

Hemkokt saft från Balsta Gårdsbutik 

Godbit 

Pris 439: -/ person 
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Christinas Meny nr 6 Hemlagade pajer - En nybakt paj är värmande och alltid gott  

 

Lakto-ovo-vegetarisk paj med fetaost, Kalamataoliver, soltorkad tomat och vitlök  

Vinaigrettedressing 

Paj med rökt lax och färsk purjolök, bakad med ekologiskt dinkelmjöl och keso 

Frisk citrusdressing 

Köttfärspaj med vild och kryddig smak, skogssvamp, paprika och crème fraiche 

Vitlöksdressing 

 

Säsongens sallad 

 

Mjukt och hårt bröd samt Bregott ekologiskt  

Dryck - Mineralvatten, lättöl eller Champis 

 

Kaffe, te eller varm choklad med socker, ekologisk mjölk och 

lokalproducerad honung 

Hemkokt saft från Balsta Gårdsbutik 

Godbit - till exempel: chokladboll med hasselnötter och salt caramel  

Pris 549: -/ person 

 

 

 

Meny nr 7 Gården och Havet - många goda smaker, fräscht och fint  

 

Gården - Kalkonpastrami, svensk rökt skinka och rostbiff 

Havet - Varmrökt regnbågsfilé från Ställbergs rökeri och handskalade räkor  

 

Potatisgratäng med purjolök, grädde och rikligt med Västerbottenost  

eller  

Potatissallad med äpple och purjolök, majonnäs, crèmefraiche 

och gräddfil 

 

Frukt och grönsaker efter säsong 

Mjukt bröd och Bregott ekologiskt 

 

Dryck - Mineralvatten, lättöl eller Champis 

 

Kaffe, te eller varm choklad med socker, ekologisk mjölk och 

lokalproducerad honung 

Hemkokt saft från Balsta Gårdsbutik 

Minikladdkakor med blå vallmofrön och pudrade med florsocker  

Pris 599: - / person  

 

 

Naturligtvis fixar jag de specialkost ni har behov av 
 
Menyer - För fler menyförslag läs mer på min hemsida www.christinajarl.se  

 

http://www.christinajarl.se/
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Extra dryck (det ingår alltid 1 dryck per person i menyerna) 

 

Mineralvatten, lättöl eller Champis 33 cl.  Pris 25: -  

Champis är en kolsyrad läskedryck från Örebro. Drycken togs fram av 

Robert Roberts 1910 till följd av dåtidens debatt om svenskarnas 

alkoholkonsumtion. Champis innehåller ingredienser från både äpple och 

druva vilket enligt marknadsföringen ger en smak som påminner om champagne. 

 

Fruktdrycker från Saltå Kvarn i Järna, 20 cl.  Pris 35: -  

Saltå Kvarns juicer har gemensamt att de är gjorde av ekologiska frukter och grönsaker som 

pressas direkt efter skörd och tappas på flaska. Dryckerna innehåller inget socker och inga 

tillsatser. Bara frukt och grönt vilket också känns på den fina smaken. 
 

 

Utkörning 
Utkörningsavgift 450: - per bil, inkl. 5 mil tur/retur.  

För resor längre än 5 mil debiteras 90: - per mil             

 

 

Vår personal är från bygden och mogna med erfarenhet av livet   

Här ser vi: 

Maria, Gerd, Christina, Britt, Monica och pappa Stig (som var med oss fram till 21 jan 2022) 
 

Övrigt 
Minsta beställningsantal är 15 personer.  

 

För eventuellt iordningsställande och framtagande av till exempel extra stolar och bord till lokalen 

ni har hyrt tillkommer kostnad på 600: - per timme  

För eventuella resor för att hämta nycklar osv för att komma in i lokalen ni hyrt tillkommer kostnad 

på 600: - per timme och resa 90: - per mil. 

 

Om ni önskar vara hos oss på Christinas Gästgifveri – i en lugn och rofylld 

miljö med gratis parkering 2 mil norr om Örebro så tillkommer en 

lokalkostnad. 

…………………………………………………… 

Ervalla kyrka och en promenad genom allén till oss 

Från 1640-talet stod Sigrid Bielke (1620–79) som ägare till Ervalla Gård. 

Hon har gått till Ervallas historia för att hon lät uppföra Ervalla nuvarande kyrka.  

Den invigdes 1673 och ersatte en förfallen träkyrka. 
 

 

    

Varmt välkommen med beställning eller förfrågningar 

hälsar Christina Jarl 070-393 09 09 

 

 

 

 

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/

