
        

  
                                   

 

  

För beställning, info och frågor kontakta oss på 
bestallning@delikatessen.nu eller på 040-30 90 65

Beställ din 4-rätters meny och betala 
före 17/12 och få 10% i rabatt!10%

RABATT!

*(G)  = Går att få glutenfrisfri, säg till vid beställning
*(L)   = Går att få laktosfri, säg till vid beställning
*(V)* = Går att få vegetarisk, säg till vid beställning

Nyårsmeny 2017 
Förrätt:

Delikatessens hummersoppa med västerbottenflarn  
och marinerade skaldjur (G*L*)  

125kr
Kantarellsoppa med halstrad anklever och calvadosäpplen (G*L*V*)

125kr
Varmrätt:

Oxfilétournedos med cognacsås, grönpeppar och gulbeta.  
Cheddargratinerad mandelpotatis (G*L*)  

255kr
Bertunga och fröyalax med rostad grön sparris, hasselnötter och 

cheddargratinerad mandelpotatis. Citronhollandaise (G*L*) 

275kr
Vegetarisk: Karl-Johanlasagne med getost, spenat  

och tomat/rödvinssky  
225kr

Ostar:
Taleggio, Queso de hoja, Comté. Serveras med  

aprikos och ostkex (G*)  

70kr
Dessert:

Tiramisu med hallon i muscovadosocker 
55kr

  -Rätters meny  
Hummersoppa, oxfilé, ost, dessert  

485kr
Kantarellsoppa, Bergtunga, ost, dessert 

505kr
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Jultallrik
En tallrik med det godaste av julens läckerheter.
Finns för beställning 25/11-23/12.
• 2 x hemlagad sill • Ägghalva med rom och dill
• Rökt lax med örtsås • Skaldjursterrin
• Senapsgriljerad julskinka med rödkål
• Kävlingepastej och Munkakorv
• Rödbetssallad och julost
• Köttbullar och julsenap • Bröd och smör

(MINST 2 PORT) 195:-/PORT

Julbuffé
Buffé med alla våra traditionella svenska julklassiker.  
Om så önskas levererar vi maten med bud.  
Finns för beställning 25/11-23/12.
• 3 x hemlagad sill och kokt potatis • Ägghalva med rom och 
dill • Rökt lax, gravad lax och skaldjursterrin • Senapsgriljerad 
julskinka • Kävlingepastej, rökt korv och kalvsylta • Rödbets-
sallad och julost • Prinskorv och köttbullar • Rödkål, brunkål 
och julsenap • Janssons frestelse • Bröd och smör

(MINST 6 PORT) 325:-/PORT

PANNACOTTA
Med smak av saffran och vanilj. Serveras med kolasås,  

rostade mandlar och havssalt. 35:-/PORT

RIS À LA MALTA  
Serveras med bär marinerade i vanilj och cognac. 45:-/PORT

CHOKLADMOUSSE  
Med smak av kanel, pepparkaka och havtorn.35:-/PORT

Julkorgar
Beställ en lyxig jul- och presentkorgar, fr. 400:-/st.

Ring eller maila för mer information.


