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JULBUFFÉ MADAME 2018 
349kr exkl. moms 

 

Sill- och strömming 
• Klassisk inlagd sill • Krogens senap- och whiskyssill 
 • Pappassill • Citron-, timjan- och enbärssill 
 • Lingon- och rödlökssill • Matjesill med picklad rödlök och dill 
• Hackad rödlök • Crème fraiche 
 • Präst- och getostpaj med örter och rom • Sillpotatis 
 • Stekt inlagd strömming • Kaviarägg med bohusräkor och dill 
 
• Knäckebröd från Gränna  • Madames bröd variation 
• Västerbottenost från Burträsk i bit • Smör 
• Madames färskost   
 

Fiskbordet 
• Varmrökt lax ifrån Sjöarps rökeri • Klassisk Hovmästarsås 
• Kallrökt lax ifrån Sjöarps rökeri • Krogens Fisk- och skaldjurspaté 
• Lax- och räkröra • Dillmajonnäs 
 

Kallskuret 
• Julskinka på rapsgris • Sjöarps knärullade senap 
•   Alrökt kalkonbröst • Krämig potatissallad m purjolök, örter och äpple 
• Rostbiff • Dragon- och pepparrotskräm 
• Rökt rådjurslår • Rökt älgkorv från Smålandskogen 
• Rödkålssallad med äpple och valnötter • Kycklingrullsylta   
                      
• Rödbetssallad • Pressgurka 
• Vilt- och trattkantarellpaté  • Cumberlandsås 
• Rullsylta • Heminlagda rödbetor 
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Småvarmt 
• Madames köttbullar • Rödkål 
• Waggeryds prinskorv • Janssons frestelse 
• Madames julsenap • Äpplemos 
• Julkalkon med apelsin • Svampomelett 
• Rimmad oxbringa • Waggeryds julkorv 
• Örtgriljerade revben • Rårörda Lingon 
 

Ost 
• Blå mögelost ifrån Påverås • Vit mögelost Brisa 
• Olika sorters kex och pepparkaka • Fikon och lagerbladsmarmelad 
 

Dessert 
• Mörk chokladkaka med vit choklad och polka • Mandeltårta 
• Krögarmors ostkaka • Hemkokt Jordgubbssylt 
• Lättvispad grädde • Biskvier med amaretto 
• Mattias mazarinkaka med apelsin och choklad   
 

Gott slut 
• Ischoklad • Chokladbollar 
• Saffransskorpor • Pepparkakor 
• Struvor • Blandat smågodis 
 
Beställningsvillkor 
Minsta antal för beställning 20 pers. För att garantera leverans behöver vi din beställning senast 5 hela 

arbetsdagar före leverans. Avbeställning av högst 10% av förbeställt antal kan ske fram till klockan 11.00 tre hela 

arbetsdagar före leveransdag utan att avgift uttas för avbeställt antal. 

Ev. undantag kan göras beroende på beställningens förutsättningar och separata överenskommelser. 

 
Tallrik och servettinrullad bestick 25kr. (Disk ingår, ev. kross och svinn debiteras enl. prislista.) 
Utkörningsavgift inom 2 mil från Madame 400kr (ev. hämtning tillkommer samma pris) 
Personalkostnad per personal och timme 325kr. 

 
 
 


