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7-19 december 2019

"Härlagat och närproducerat i största möjliga mån.
Lagat med omtanke, där hållbarhet och omsorg om
råvaran ligger oss varmt om hjärtat. 
Som alltid på Bommersvik.
Varmt välkommen till årets julbord!"

Tony Jaurell
Köksmästare

Med tända eldar och julens dofter välkomnas du till

vårt stämningsfulla julbord. Klassiskt och traditionellt

balanseras med mycket grönt och nya smaksensationer. 

 

Vårt julbord är till största delen ekologiskt med noga

utvalda råvaror som julskinka från Rocklunda Gård i

Sörmland, korvar och färs från Sörmländska Åby Kvarn

och ostar från Järna och Jürss Mejeri. Hållbarhet och
kvalitet är våra ledord. 

 

På kvällen den 7 december bjuder vi in till vårt första

julbord och firar in julen tillsammans med er ända till 

den 19 december.

Varmt välkommen!
08-552 410 00
receptionen@bommersvik.se
www.bommersvik.se

Vi vill att du inom arbetarrörelsen känner dig extra

välkommen till Bommersvik och har därför tagit fram ett

förmånligt pris till dig.
 

Julbord
525 kr/p inkl moms (ord. 625 kr)
475 kr/p exkl moms (ord. 565 kr)

 

I julbordspriset ingår välkomstglögg och kaffe. 

Lägg till endast 600 kr/p för övernattningspaket! 
(inkl moms)

Vardagar kl 18
Lördagar kl 13 och 18
Söndagar kl 13
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Tony Jaurell
Köksmästare

Sillbordet
Skepparströmming, ättiksströmming, inlagd sill, spenat- och vitlöksill,
senapssill, matjesill, Randys vegansill, Bommersviksill(kräftor, gräslök),
sillsallad
 
Bröd
Härbakat och ekologiskt. Kavring, lantbröd, Bommersvikslimpa, tunnbröd och
knäcke
  
Fisk 
Gubbröra på böckling, fiskpaté med kräftor o dill,
kallrökt regnbågslax, lime- och fänkålsgravad lax,
senapsås, varmrökt regnbågslax, ägghalvor
med regnbågsrom, majonäs och räkor, skaldjurscheesecake, torskceviche
med mango och äpple, sotad inlagd röding
 
Kallskuret
Senapsgriljerad julskinka från Rocklunda Gård, rökt hjortstek, rökt lammfiol,
viltpate med karljohansvamp, rökt ankbröst, rökta korvar från Åby kvarn, 
rökt vildsvinsskinka
 
Grönt 
Rostade rödbetor och sojarostade frön, broccoli- och getostpaj, soltorkad
tomat- och lökpaj, senapsgriljerad blomkål, marinerad grönkål, rostad
sötpotatis och morötter, rödbetssallad 
 
Varma bordet
Svärmors köttbullar av färs från Åby Kvarn, prinskorv från Åby kvarn,
prästostomelett, honungsgriljerade revben från Sörmland, Jansons frestelse 
kålrotslåda, brunkål, rödkål, gräddstuvad grönkål och kantarell
 
 Ostvagnen
 Edamer, cheddar, lagrad prästost, färskost från Järna Mejeri, dessertostar
från Jurss Mejeri, Marmelader på tomat och hjortron
 
Det stora dessertbordet 
Choklad, kola, citron, kanel, färsk frukt, grädde, smör, socker och allt annat
som vi kan komma på.
 
Julgodis
Allt gott som vi förmår!
 
 

08-552 410 00
receptionen@bommersvik.se
www.bommersvik.se

Med tända eldar och julens dofter välkomnas du till
vårt stämningsfulla julbord. Klassiskt och traditionellt

balanseras med mycket grönt och nya
smaksensationer.

God jul!


