
JULBORD på SKROTEN
Från hav & skog

Klargravad lime & saffranssill
Skrotens skärgårdsill 

Nubberöra på pumpernickel toppad med rostad lök & körvel
Dillslungad potatis 

Enbär & svartvinbärsgravad lax, senapssås med espresso & honung
Rödbetssallad med crème fraiche & päron

Ägghalva med majonnäs & handskalade räkor
Creme fraiche & hackad lök

Ostbricka med 
ädelost, cheddarost & brieost

päronmarmelad med calvados samt surdegsknäcke

Från Spisen
Skrotens köttbullar
Mini örtbratwurst
Glöggkokt rödkål 

Griljerad julskinka 
Honung & whiskysenap

Skrotens frestelse
Stiltonbakelse toppad med friterad grönkål

Vintersallad med hyvlade tunt hyvlad morot, 
kålrot & apelsin samt salta pumpafrön

Till Dessert
Sockerkaka med saffran & lingon

toppad med limefrosting 
Vit chokladmousse med brända 

mandlar & kolasås
Bergakungens kola med cornflakes

Godishylla

GodJul önskar Skroten

Pepparkakor
 & 

ädelost

Självklart gör vi veganskt, glutenfritt & 
laktosfritt för dig som önskar det.

Onsdag 14 december - Lördag 17 december
495:- exklusive dryck, mellan 16:00-18:30
575:- exklusive dryck, kväll 19:00-21:30

Dryckespaket 315:-
1 glas mousserande eller starkvinsglögg, 2 glas husets vin/öl samt kaffe eller the

Älskade ungar, ett julbord för de lite mindre, 125:-
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