
 
 
 
 
 
 

Julmeny för Catering 

JULBORD 365:- 
minsta beställning 30 personer 
  

Kalla Rätter 
Tre sorters sill, inlagd strömming,  gravad lax, 
ägghalvor med räkor, kall inkokt lax, julskinka, 1 sort 
sylta, rökt korv, lantpaté, leverpastej, rostbiff, 
rökt kalkon, mimosa, potatis, rödbets & sillsallad  
  

Varma Rätter 
Köttbullar, Janssons frestelse, prinskorv, revben,  
rödkål, bruna bönor, champinjonsomelette. 
  

Tillbehör 
Smörgåsgurka, hovmästarsås, cumberlandsås, 
rödbetor, dillmajonäs till lax, 2 sort bröd (vört & 
ljust), hårdost, brieost, kex & smör  
  
  

JULBUFFÉ 295:- 
minsta beställning 20 personer     

Kalla Rätter 
2sorter sill, inlagd strömming, ägghalvor med räkor,  
inkokt Lax, dillmajonäs, julskinka, leverpastej, sylta, 
kalkon, rostbiff, mimosa, potatis, & sillsallad  
  

Varma Rätter 
Köttbullar, Janssons frestelse, prinskorv, revben, 
champinjonsomelette, rödkål & potatis   
  

Tillbehör 
Smör, bröd & ost 
 
Pris på Lumber & Karle  
22/11-21/12 
Julbord, Söndagar,Torsdagar  455:- 
Julbord med dans Fre & Lördag 525:- 
Julbord med Quiz Onsdagar 525:- 
Julbord med Show Tisdagar 745:- 
Julbord Barn 3 – 14 år  25:- per år 
 

JULTALLRIK 175:- 
minsta beställning 10 personer (mindre antal, kolla med 
köket)    

Kalla Rätter 
2sorter sill, inlagd strömming, ägghalvor med 
räkor, 1 sort lax, julskinka, leverpastej, sylta, 
kalkon, rostbiff, mimosa, potatis, & sillsallad  
 
Tillbehör 
Smör, bröd & ost 
 
TILLÄGG SMÅVARMT 50:- 
Köttbullar, Janssons frestelse, prinskorv, revben, 
champinjonsomelette, rödkål & potatis 
  

  
JULLANDGÅNG 135:- 
minsta beställning 10 person, (mindre antal, kolla med 
köket) 
Landgång med julskinka, Mimosasallad, Kallskuret, 
köttbullar, ägg, räkor, rödbetssallad & ost  
  
  
  

DESSERTBORD 75:- 

minsta best. 20-30 pers. i samband med julbord eller 
Julbuffé  
   

Fruktsallad, Ris a la Malta, Kladdkaka, grädde, 
Jordgubbsmoussetårta, clementiner, & kaffe   
  
Pris på Lumber & Karle 
Jultalltallrik med småvarmt, kaffe &  
pepparkaka           275:- 
Jullandgång          145:- 
Jullandgång inkl.kaffe & pepparkaka        175:- 
Jullandgång inkl .Must lättöl, kaffe & pepparkaka    195:- 
 
  
  

Välkommen att inleda julen med oss! 
Alla priser/person & inklusive 12 % moms 

Lumber & Karle * Götaplatsen * 535 30  Kvänum * 0512-709 00  
 www.lumberkarle.se * info@lumberkarle.se 

Prislistan 
gäller under 
julen 2019 

  
  

Boka på 
0512-709 00 


