Julens

S make r

ERSSONS
JULMAT
HELA DECEMBERS SMAKER SAMLADE I ETT HÄFTE.

VI ORDNAR
MATEN TILL
JULAFTON!

JULTALLRIK
245 kr/p

Inlagd sill
Senapssill
Västerbotten & Akvavitsill

Beställ vår succé
“JULAFTONSPAKET”.
Välj mellan Julbordet
och Julfesten, beställ
innan den 21/12 och
hämta din mat 23
alt 24/12, vi packar
menyerna i delipaket och du behöver
bara lägga upp maten
på dina egna fat.
Det kallar vi en
riktigt god jul.

Kallrökt norsk lax med citron
Griljerad julskinka från
svenska gårdar
Hemgjorda köttbullar
Ägghalva med rom & räkor
Dillkokt gotlandspotatis
Krämig rödbetssallad
Erssons hovmästarsås
Vår hemlagade senap
Danskt rågbröd med cheddarost

VEGETARISKA ALTERNATIV? HÖR AV ER SÅ BERÄTTAR VI.

JULFESTEN
425 kr/p

JULBORDET
345 kr/p

Inlagd sill

Inlagd sill

Senapssill

Senapssill

Västerbotten & Akvavitsill

Västerbotten &
Akvavitsill

Västerbottensnitt med sikrom
Kallrökt norsk lax med citron
Varmrökt lax från Grisslehamn
Vår klassiska gravade lax
Erssons hovmästarsås
Fisk & skaldjurspaté med
citron & romsås

Gravad lax,
citron, dill
Varmrökt lax från
Grisslehamn
Fisk & skaldjurspaté
med citron & romsås
Janssons frestelse

Grönkålschips
Janssons frestelse
Inlagd, stekt strömming
Griljerad julskinka från
svenska gårdar
Hemgjorda köttbullar
Svenska prinskorvar
Ägghalva med rom & räkor

Griljerad julskinka
från svenska gårdar
Hemgjorda köttbullar
Svenska prinskorvar
Ägghalva med rom &
räkor
Dillkokt
gotlandspotatis

Skagenröra med knäckebröd
Krämig rödbetssallad
Dillkokt gotlandspotatis
Krämig rödbetssallad
Vår hemlagade senap
Danskt rågbröd med cheddarost

Erssons hovmästarsås
Vår hemlagade senap
Danskt rågbröd med
cheddarost

VEGETARISKA ALTERNATIV? HÖR AV ER SÅ BERÄTTAR VI.

SKALDJURS JULBORDET
695 kr/p

Halv amerikansk
hummer
2 st Fine de
claire-ostron
En näve färska räkor
En näve rökta räkor
Kungskrabba
Skagenröra
Aioli
Rhode island
Citron
Surdegsbaguette
Våtservetter

SILLPÅSEN

450 kr till ca 4 personer (ord pris 510 kr)
SILLPAKETET - SILLAR & RÖROR PACKAT I PÅSE
Köp vår färdiga sillpåse!
3 sorters sill

200 gr Gubbröra

200 gr Skagenröra

1 st Erssons Finknäcke

PRESENTLÅDOR
GE BORT EN PRESENT
FULL MED GODA SMAKER.
Vi har härliga presentpaket
fyllda med utvalda delikatesser förpackade i vackra
italienska plåtlådor. Perfekt
att ta med sig på decembers
festligheter, eller för att
visa din uppskattning till
vänner, släkt och medarbetare.

Välj mellan våra
4 färdiga lådor
OLIVOLJE- & KRYDD-LÅDAN
Utvald Olivolja och Balsamico
samt vår egna saltblandning

Pris: 350 kr
MYS-LÅDAN
Ge bort en låda fylld med goda
smaker. Vad sägs om kaffe, thé
och sötsaker. Perfekt låda att
ge till den som gillar långa
sköna dagar.

Pris: 450 kr
DELI-LÅDAN
En låda med utvalda
delikatesser av favoriter
och storsäljare i vår butik.

Pris: 550 kr
LYX-LÅDAN
En låda med lyxiga produkter
ifrån våra bästa leverantörer
som väcker succé i kök & kring
bordet.

Pris: 750 kr

HUR DET GÅR TILL
Även om denna december blir annorlunda, så finns vi här
med julens alla godsaker. Vi på Erssons är glada att erbjuda
er härlig julmat och smakliga presenter i december.
Ta kontakt med oss på Erssons i Sickla för beställning
eller om du har funderingar. I år kan du beställa mat för en
person, det stora sällskapet och allt där i mellan. Vill du ha
annat än julens smaker, spana in vår hemsida.
Vi finns alltid nära er.

BESTÄLLNING
Beställ i god tid, annars senast 3 Arbetsdagar innan din
tillställning. Är du senare ute, ring oss så hjälper vi till.
Varmt välkommen till oss på Erssons

INSTAGRAM: ERSSONSSICKLA

|

FACEBOOK: ERSSONSSICKLA

08-442 02 00 | www.erssons.se | sickla@erssons.se

